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 اشتخرجت أرصذة احلصابات ايتايية: 1131-31- 13َٔ َيسإ املراجعة قبٌ اجلرد ملؤشصة اهلٓاء بتاريخ    :أوال

 رقِ احلصاب اشِ احلصـــــــــــــاب َذيـٔ دائـــٔ

 050 َؤوْة األخطار  011111

 412 بردليات املعًوَاتية و َاشابٗٗا 0511111 

 4014 َعذات ايٓكٌ 0111111 

 4112 إٖتالى بردليات املعًوَاتية وَا شابٗٗا  0445111

 41014 إٖتالى َعذات ْكٌ  4251111

 00 املواد األويية وايًوازّ 045111 

 010 املواد االويية وايًوازّ املخسْة  51111

 200 ايسبائٔ 021211 

 204 ايسبائٔ املصهوى فيِٗ 221001 

 220 ايسبائٔخصائر ايكيُة عٔ   14011

 514 ايصٓذات ، قصائِ اخلسيٓة وقصائِ ايصٓذوم قصرية االجٌ 011111 

 014 تكذيِ اخلذَات األخرى  011111

 1131-31-13َعًوَات اجلرد بتاريخ 

 دج. 85111، تبـني إٔ اخلصارة احملتًُة َؤوْة األخطار َتعًكة بٓساع قضائي َع أحذ ايعُاٍ -0

 .1118-17-13شابٗٗا مت إقتٓاؤٖا بتاريخ  َا بردليات املعًوَاتية و-1

 .% 31َعذٍ اٖتالى َعذات ايٓكٌ  -1

 اخلطي. االٖتالىَالحظة: نٌ ايتجـبيـتات تٗتًو بطريكة 

 دج وطبيعت٘ َربر.311111املواد االويية وايًوازّ بًغ  13اجلرد املادي حلـ/ -4

 ٔ إٔ املؤشصة مل تصتًِ ايفاتورة بعذ.املواد االويية وايًوازّ املخسْة ، تبيـ 183 ـ/بعذ حتًيٌ ح-5

 دج311111ايصٓذات ، قصائِ اخلسيٓة وقصائِ ايصٓذوم قصرية االجٌ قذر شعرٖا يف ايصوم   516حصاب   -6

 .1131-14-13إىل  1131-17-13" يًفرتة ايٓور( َتعًل بتأجري َصتودع ملؤشصة" 716احلصاب) -7

 اجلذوٍ ايتايي:تتًخص وضعيتِٗ يف  :املصهوى فيِٗ ايسبائٔ  -8

 13/31/1131ايوضعية يف  1131ايتصذيذ خالٍ  13/31/1133في ق خ ايرشِ دئ َتضُٔ ٔائسباي

 ذلُذ

 شًيِ

 مسري

 رياض

198900 

361811 

337111 

387111 

14111 

36181 

11111 

................. 

15311 

17441 

337111 

19151 

 % َٔ ايرصيذ 11حيتٌُ عذّ تصذيذ 

 % َٔ ايرصيذ 95حيتٌُ تصذيذ 

- 

 إفالس ْٗائي

 % 37َـالحـظـة: َـعـذٍ ايـرشـِ عًى ايكيـُـة ايـُضـافة 

 أحصب  َعذٍ اإلٖتالى يربدليات املعًوَاتية و َا شابٗٗا.-3املطًوب:

 .َع إظٗار احلصابية ايضرورية. 1131-31-13جٌ قيود ايتصوية ايالزَة بتاريخ ش--1                

دج بيُٓا نصف ايبٓو 345111يٓا مببًغ ذَ االحصإنإ حصاب ايبٓو يذي َؤشصة  13/31/1131يف :ايتكارب ايبٓهي : ثاْيا 

 دج وبعذ املراجعة تبني إٔ شبب االختالف ٖو :365111املرشٌ يًُؤشصة يظٗر رصيذ دائٔ مببًغ 

 وٖي نُا يًي: االحصإايعًُيات اييت مل تصجًٗا َؤشصة 

 دج . 11111بكيُة  أمئَٔ ايسبوٕ  1333شيو رقِ  -

 دج . 9511فوائذ بٓهية يصاحل املؤشصة بكيُة  -

 دج . 7511اخلذَات املصرفية بكيُة  -

 ايعًُيات اييت مل يصجًٗا ايبٓو وٖي نُا يًي:

 دج . 51111بكيُة  رابحَٔ ايسبوٕ  311شيو رقِ  -

 دج . 31811فوائذ بٓهية يصاحل  ايبٓو بكيُة  -

 دج. 15111بكيُة  خايذشًُت٘ املؤشصة يًُورد   1117 شيو رقِ -

 . 13/31/1131يف  ايضرورية ايتصوية قيود إجراء  .1          . ايبٓهي ايتكارب جذوٍ إعذاد .1 :املطًوب
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 .53/34/4234تصجين قيور التصوية الالزوة بتاريذ  -24

 

 

 

 اشتدرجٍا املعمووات التالية:"الٍجاح " ملؤشصة   53/34/4234ويساُ املراجعة قبن اجلرر بتاريذ وَ                                                                             

 
 ائَر وزيَ  اشـــــــــي احلــــــــــــصاب رقي احلصاب 

  622222 بردليات املعموواتية 426

  5222222 البٍاءات 435

  3222222 املٍشآت التقٍية 215

  342222 شٍزات املصاِىة االخرى 262

 472222  اِتالك بردليات املعموواتية 4:26

 522222  اِتالك البٍاءات 4:35

 5:9722  اِتالك املٍشآت التقٍية 4:37

 72222  خصائر قيىة املٍشآت التقٍية 37;4

 32222  قيىة شٍزات املصاِىة  أخصائر  84;4

  522222 املوار االولية 53

  22222: املٍتجات املصٍعة 577

 72222  خصائر قيىة املٍتجات املصٍعة 7;5

  79786 السبائَ املشكوك فيّي 638

 43322  خصائر قيىة السبائَ 3;6

 :35/34/4234اجلرر بتاريذ وعمووات 

 مت احليازة عٍّا وع اٌشاء املؤشصة  %47 بردليات املعموواتية تّتمك مبعزه -3

 

 .%26البٍاءات تّتمك مبعزه  -4

 

. حتىمت خصارة يف  23/23/4232مت احليازة عٍّا بتاريذ  %42مبعزه املٍشآت التقٍية و املعزات و األروات الصٍاعية تّتمك  -5

 رج ومل يصجن احملاشب أي قيز .643:97مببمغ  23/32/4234القيىة يف أوه شٍة اشتعىاه، ثي التٍازه عٍّا يف 

 

 رج /شٍز322ب:  53/34/4234ويقزر شعر الصٍز يف  23/23/4233شٍز مت احليازة عٍّا 3222عزر شٍزات املصاِىة األخرى  -6

 

 رج.982222رج ، بيٍىا املٍتجات املصٍعة بمغت 4:2222قزرت القيىة الصوقية لموار األولية  -7

 

 :(TVA17%)وضعية العىالء املشكوك فيّي -8

 53/34/4234املالحظات يف  4234التصزيزات يف   4233اخلصارة  TTCوبمغ الزيَ  العىالء

   %47حيتىن عزً تصزيز 7838 %42 36262 ذلىز

 %32حيتىن عزً تصزيز  39772 %52 472;4 عمي

 افالس ٌّائي - 33422 ؟؟؟؟ خالز

 رج.32222مل تصن فاتورة صياٌة لمىعزات بقيىة  -9

 
 :املطموب

 حزر تاريذ اٌشاء املؤشصة -23
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 اصتدزجٍا املعمووات التالية:"صميي " ملؤصضة   13/31/1131وَ ويشاُ املزاجعة قبن اجلزر بتاريذ 

 ائَر زيَو اصـــــــــي احلــــــــــــضاب رقي احلضاب

 351111  وؤوٌة االخطار  353

  0111111 املٍشآت التكٍية واملعزات 135

 1011111  اِتالك املٍشآت التكٍية 2815

  311111 وشرتيات البضاعة املدشٌة 380

  01501 سبائَ وشكوك فيّي 034

 39051  خضائز قيىة الشبائَ 093

  51111 االصّي، الضٍزات املدولة حكا 511

  3315111 بٍوك احلضابات اجلارية  531

  10111 التأويٍات اقضاط 434

 31111  تكزيي اخلزوات األخزى 014

 :13/31/1131اجلزر بتاريذ وعمووات 

 رج331111تتوقع املؤصضة خضارة الكضية وع العاون محز مببمغ  -3

 .  13/13/1119مت احلياسة عٍّا بتاريذ  %11مبعزه املٍشآت التكٍية و املعزات و األروات الصٍاعية تّتمك  -1

رج بشيك بٍكي ومل يضجن احملاصب أي قيز . تكزر قيىتّا 3111111ب: 13/10/1131التٍاسه عٍّا بتاريذ وَ بيٍّا آلة مت -

 رج.1511111االصمية  

 .13/31/1131مل تصن البضاعة املشرتات بتاريذ  -1

 :(TVA17%)وضعية العىالء املشكوك فيّي -0

 13/31/1131يف املالحظات  1131التضزيزات يف   1133اخلضارة  TTCوبمغ الزيَ  العىالء

   %15حيتىن عزً تضزيز 11011 31111 41801 صميي

 وَ الزصيز %35اخلضارة  31511 15% 51451 خالز

 رج .08111مببمغ  13/31/1131قزرت الكيىة احلكيكية لالصّي والضٍزات املدولة حكا يف املمكية بتاريذ  -5

 13/14/1131اىل غاية  13/18/1131وَ رفعت املؤصضة اقضاط التأوني عمى وعزات الٍكن لمفرتة املىتزة  -4

 13/31/1131أشّز وَ تاريذ  8رج خيص تأجري احز املداسُ لمشبوُ كىاه ملزة 8111وبمغ  014يتضىَ رصيز حضاب  -0

، وبعز الفخص تبني أُ صبب االختالف ِو  رج 3381111يظّز الكشف املزصن وَ البٍك اخلارجي اجلشائزي رصيز رائَ بكيىة :  -8

 عزً تضجين العىميات التالية :

    رج  111عزً تضجين املؤصضة لمدزوات املصزفية بكيىة   

  رج 38511فوائز والية لصاحل املؤصضة بكيىة 

  روُ عمي املؤصضة بذلك.رج  4811حتوين ٌكزي وَ عىين  بكيىة 

  قزً وَ املؤصضة ألحز املورريَ ، ومل يتكزً املورر لضخبْ وَ البٍك. رج  11111شيك بكيىة 

 وع شزح العىميات الضزورية . 13/31/1131بتاريذ املطموب: تضجين كن قيور التضوية املٍاصبة 
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 :13/31/1131يف   أبٕ بكر ٔ ظركاؤٓ -احلصابات التالٗٛ وصتخرجٛ وَ وٗساُ املراجعٛ قبن اجلرد ملؤشصٛ                                                                              

 

 دائَ وذَٖ اشي احلصاب الرقي

  1011111 البٍاءات 131

  1101111 وعذات ٔأدٔات صٍاعٗٛ  130

 300111  اِتالك البٍاءات 1131

 202101  اِتالك وعذات ٔ أدٔات صٍاعٗٛ 11303

  101111 وصاِىات ٔ حصابات دائٍٛ ومخقٛ مبصاِىات 12

 01111  ىات ٔ احلصابات الذائٍٛ املصاِخصائر القٗىٛ عَ  122

  012011 السبائَ 033

  301011 السبائَ املعكٕك فّٗي 032

 01111  القٗىٛ عَ حصابات السبائَخصارٚ  023

 

 : 13/31/1131بتارٖخ  وعطٗات اجلرد

 ٔ تّتمك بطرٖقٛ االِتالك اخلط٘. 3/0/1111البٍاءات : مت حٗازتّا بتارٖخ  .3

 ٔ تّتمك ٔفق طرٖقٛ االِتالك اخلط٘.  1/31/1110املعذات ٔ األدٔات : مت حٗازتّا بتارٖخ  .1

 تتطىَ املعذات ٔ األدٔات وا ٖم٘ :

مببمغ   1131/ 3/31وَ دلىٕع القٗىٛ احملاشبٗٛ لمىعذات ٔ األدٔات ٔ قذ مت التٍازه عٍّا بتارٖخ  A 21%: متثن اآللٛ   Gاملعذات

ٔ مل ٖصجن احملاشب أٙ قٗذ خاص   00111DAبعٗك بٍك٘ حٗث حققت املؤشصٛ يف عىمٗٛ التٍازه ٌاقص قٗىٛ مببمغ  دج .............

 ٛ تارٖخ اجلرد.بعىمٗٛ التٍازه إىل غاٖ

 .دج 101111:  ٖقذر شعر البٗع الصايف هلا يف ٌّاٖٛ الصٍٛ بـ :   Mاملعذات  

لمصّي الٕاحذ   دج 111شّي ، ٔ قذ مت التٍازه عٍّا  بقٗىٛ  011عذد األشّي =  وصاِىات ٔ حصابات دائٍٛ ومخقٛ مبصاِىات : .1

 . 13/31/1131بعٗك بٍك٘ ، ٔ مل ٖصجن احملاشب أٙ قٗذ إىل غاٖٛ 

 السبائَ : .0

 : ٔضعٗٛ بعض السبائَ العادٖني 

 13/31/1131الٕضعٗٛ يف  TTCقٗىٛ الذَٖ اشي السبُٕ

 فقط وَ الذَٖ  %21حيتىن تصذٖذ  330221 شمٗي

 وَ الذَٖ %10حيتىن عذً تصذٖذ  01201 جاله

 حالٛ إفالط ٌّائ٘ 13200 شعٗذ

 : ٔضعٗٛ السبائَ املعكٕك فّٗي 

اشي 

 السبُٕ

وبمغ الذَٖ 

TTC 

خصارٚ القٗىٛ يف 

13/31/1133 

املبمغ املصذد خاله  

1131 

 13/31/1131الٕضعٗٛ يف 

 أعمَ إفالشْ 01201 ؟؟ ؟؟؟ وراد

 30001 %11 13211 فتخ٘

وَ الرصٗذ  %01حيتىن  تصذٖذ 

 فقط

 لمرتصٗذ ) أفمض ( 10311 %40 01111 قاشي

 مت تصجٗمّا ذلاشبٗا. 1131كن املبالغ املصذدٚ خاله الصٍٛ   -والحظٛ : 

 .  13/31/1131املطمٕب : شجن قٕٗد التصٕٖٛ الطرٔرٖٛ بتارٖخ 

                                                                                                                                                                                       

04 



 

 

 :13/31/1131يف -اهقادصية–احلضابات اهتاهية باألرصذة ًضتخزجة ًّ ًيشاْ املزاجعة قبى اجلزد ملؤصضة 

 دائّ ًذيّ اصٍ احلضاب اهزقٍ

 334111  ًؤوُة األخطار   333

  121111 بزدليات املعووًاتية و ًا شابٔٔا 112

  3131111 اهبِاءات 131

  1311111 ًعذات و أدوات صِاعية 1333

  733111 ًعذات ُقى 1361

  231111 ًعذات ًلتب 1361

 322111  آتالن بزدليات املعووًاتية و ًا شابٔٔا 1612

 63111  آتالن اهبِاءات 1631

 411111  آتالن ًعذات و أدوات صِاعية 16333

 327111  آتالن ًعذات ُقى 16361

 313111  آتالن ًعذات ًلتب 16361

  343111 األوهية و اهوواسَاملواد  13

  131111 اهتٌويِات األخزى 11

  123111 املِتجات املصِعة 133

 23111  خضائز اهقيٌة عّ املواد األوهية  173

  111111 اهشبائّ 233

  321211 اهشبائّ املشلون فئٍ 234

 31311  خضارة اهقيٌة عّ حضابات اهشبائّ 273

  161111 اهضِذات قضائٍ اخلشيِة و قضائٍ اهصِذوق قصرية األجى    314

  346111 اإلجيارات 431

 : 13/31/1131بتاريخ  ًعووًات اجلزد

 .3/3/1117اُشات املؤصضة يف  .3

 .دج321111ًؤوُة األخطار ًتعوقة بِشاع قطائي هوٌؤصضة ًع أحذ املورديّ و تبني أْ اخلضارة احملتٌوة  .1

 1131/ 13/16كى اهتثبيتات املذكورة مت حياستٔا عِذ إُشاء املؤصضة و تٔتوم خطيا ، وقذ باعت املؤصضة صيارة ُفعية  يف  .1

 دج 41111و حققت ُاقص قيٌة مببوغ دج   131111بشيم بِلي عوٌا أْ قيٌتٔا األصوية  DAبضعز .... 

 و مل يضجى احملاصب أي قيذ خاص باهعٌوية. 

 دج  195000تٌى هوتٌويِات األخزى يقذر ب  :احمل صعز اهبيع اهصايف .2

 ًّ قيٌتٌٔا احملاصبية عوى اهتواهي. %31و  % 11خضائز اهقيٌة عّ املواد و اهوواسَ و املِتجات املصِعة تقذر حاهيا ب :  .3

 اهشبائّ املشلون فئٍ :  .4

 اصٍ اهشبوْ
 ًبوغ اهذيّ

TTC 

 13خضارة اهقيٌة يف 

/31/1133 

 تاريخ اجلزدوضعية اهشبائّ يف 

 توقف عّ اهذفع ُٔائيا ؟؟ 31431 وهيذ

 ًّ اهذيّ فقط % 51حيتٌى   تضذيذ  30000 65531 بالي

 ًّ قيٌتٔا احملاصبية . %53اهضِذات قضائٍ اخلشيِة و قضائٍ اهصِذوق قصرية األجى  تقذر ب :  اهقيٌة اهضوقية .5

 .13/5/1131إىل  3/6/1131رصيذ أعباء اإلجيار ًتعوق باهفرتة ًّ  .6

 مل تضتوٍ املؤصضة اهفواتري اهتاهية: .7

   دج  15311فاتورة اهصياُة 

  = عوى دلٌوع املشرتيات . دج  31311فاتورة إُقاص وعذ بٔا املورد ًتعوقة بتِشيالت 

 .دج  431111يعات ًِتجات تاًة بقيٌة  .مل حتزر املؤصضة ألحذ سبائِٔا فاتورة ًب 31

 . %35املِاصبة بتاريخ اجلزد عاًا أْ ًعذي اهزصٍ عوى اهقيٌة املطافة =  املطووب : أجنش  قيود اهتضوية
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 مت اصتدزاج اإلرصزٚ التالٗٛ :13/31/1131وَ وٗشاُ وزاجعٛ قبن اجلزر اإلحزٙ املؤصضات بتارٖذ  

 رائـــــــــَ         وزٖــــــَ        اصي احلضاب             ر.ح

  حيضب             وٍشأت تكٍٗٛ،وعزات ٔأرٔات صٍاعٛ  132

  1211111        وعزات ٌكـــن 1351

  11111         وضاِىات ٔحضابات رائٍٛ املمخكٛ باملضاِىات  13

 311111     إِتالك وٍشأت تكٍٗٛ،وعزات ٔأرٔات صٍاعٗٛ 1532

 153511     أِتالك وعزات الٍكـــن  15351

 3211      خضائز الكٗىٛ عَ املضاِىات  163

  131111      الشبائــــَ 133

  161411      الشبائــــَ املشكٕك فّٗي 133

 311111      خضائز الكٗىٛ عَ حضاباتَ الشبائَ 163

  11111      بٍـــٕك احلضابات اجلارٖٛ 231

 32/23/3123وعمٕوات اجلزر بتارٖذ 

 ،11/13/1114صٍٕات ،تارٖذ اقتٍائّا 5املٍشأت التكٍٗٛ خطٗا ملزٚ  .2

 ومدصٛ يف اجلزٔه التال٘ ،وعزات الٍكن تّتمك خطٗا بٍفط املعزه )وعزه وشرتك( ٔٔضعٗتّا  .3

 تارٖذ احلٗاسٚ تكمفٛ االقتٍاء       الٍٕع    

 13/14/1116 1411111              شاحٍٛ     

 13/11/1131 ؟                       صٗارٚ ٌفعٗٛ 

 11/31/1131 231111              حافمٛ   

 عَ طزٖل شٗك البٍك  رج162111مببمغ  13/15/1131. مت التٍاسه عَ الشاحٍات بتارٖذ 

 ٌكزا رج21000مببمغ  11/16/1131( بتارٖذ 13مت التٍاسه عَ صٍزات الضاِىٛ )ح/.4

 بالٍضبٛ لمشبائَ املشكٕك فّٗي ،خلصت ٔصعٗتّي كىا ٖم٘ ..5

وبمغ الزَٖ وتصىَ  اصي الشبُٕ

 الزصي

خضارٚ الكٗىٛ 

 13/31/1133يف 

املبالغ املضزر 

 1131خاله        

 13/31/1131الٕضعٗٛ يف 

 وَ الزصٗز %16حيتىن تضزصز 113211    وَ الزَٖ %12 ؟           عــــــم٘ 

 وَ الزصٗز %31حيتىن عزً تضزٖز  16111        ؟            111111        اشــزف  

 ،ٔقز       أعمَ إفالصْ الٍّائ٘، رج311151وبمغ  TTCالذٙ رٍْٖ وتضىٍا الزصي  لشبائَ العارٖني،جنز الشبُٕ خالزوَ بني ا.6

 ،ٖٔعٕر صبب  رج31111بني الكشف املزصن وَ البٍك الذٙ تتعاون وعْ املؤصضٛ رصٗزا رائٍا بكٗىٛ .7

 الزصٗٗز إل٘ عىمٗات مل تضجمّا املؤصضٛ ٔالٍتىثمٛ فٗىا ٖال٘ .           

 مل ٖعمي بّا البٍك املؤصضٛ ، رج1511خزوات وصزفٗٛ بكٗىٛ -

 رُٔ إعالً املؤصضٛ ، رج23111بٍك٘ وَ أحز الشبائَ بكٗىٛ حتٕه -

 مل تعمي بّا ِذٓ األخريٚ ، رج1411فٕائز لصاحل املؤصضٛ بكٗىٛ -

 رُٔ عمي حماصب املؤصضٛ ، رج16611قٗاً أحز املٕررَٖ بتخصن شٗك لزٙ البٍك بكٗىٛ -

 املطمــــــــــٕب :

 حتزٖز تكمفٛ اقتٍتاء املٍشأت التكٍٗٛ ، .2

 اصتدزاج وعزه اال ِتالك املشرتك ملعزات الٍكن،  .3

 تضجٗن عىمٗٛ التٍاسه عَ الشاحٍٛ املضاِىٛ  .4

 تضجٗن عىمٗٛ التٍاسه عَ صٍزات املضاِىٛ ، .5

 إعزار حالٛ التكارب البٍك٘ لزٙ املؤصضٛ، .6

 13/31/1131تضجٗن قٕٗر التضٕٖٛ الضزٔررٖٛ بتارٖذ   .7
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 اشتدرجنا املعووًات اهتاهية:"اهنجاح " ملؤشصة  13/31/1132ًن ًيسان املراجعة قبى اجلرر بتاريذ       

 رائـــــــــــــــــــن ًزيــــــــــــــن اشـــــــــٍ احلــــــــــــــــــــــــــصاب رقٍ احلصـــاب

 316111  املؤونة األخرى هألعباء 336

  3111111 اهتقنية ، املعزات  واألروات اهصناعيةاملنصآت  133

  1111111 ًعزات نقى 1361

 3711111  اهتالن املنصآت اهتقنية ، املعزات واألروات اهصناعية 1633

 3511211  اهتالن ًعزات نقى  16361

  345111 اهتٌوينات األخرى  11

  361111 ًنتوجات ًصنعة 133

 1111  اهتٌوينات األخرىخصائر اهقيٌة عن  171

 31111  خصائر قيٌة املنتجات املصنعة 1733

  233621 اهسبائن املصلون فيوٍ  234

 313411  خصائر اهقيٌة عن اهسبائن 273

  335111 اهصنزات ، قصائٍ اهصنزوق قصائٍ اخلسينة 314

 141111  تقزيٍ اخلزًات  األخرى 514

 13/31/1132اجلرر بتاريذ ًعووًات 

 .da311111قزرت بـ  13/31/1132املؤونة األخرى هألعباء  كونت بػرض إعارة تأهيى ًوقع ،وبتاريذ  -3

 املنصآت اهتقنية و املعزات و األروات اهصناعية توتوم خطيا و تتلون ًن: -1

 13/31/1132املالحظات يف  تاريذ اهصراء قيٌة اهصراء املعزات

 Aاآلهـــة 

 Bاآلهـــة 

 Cاآلهـــة 

3111111 

1311111 

 ؟     

14/15/1117 

11/13/1131 

11/31/1132 

 بصيم بنلي. da131111بـ Aمت اهتنازي عن اآلهة  13/12/1132بتاريذ 

 .da 611111بـــ 13/31/1132يف  Bقزر شعر اهبيع اهصايف  هآلهة 

- 

 شنوات . 13مت شراء ًعزات اهنقى ، توتوم بطريقة االهتالن املتناقص ملزة  13/1133/ 1بتاريذ   -1

 

 

 :وضعية املدسونات -2

اهقيٌة اهقابوة  طبيعة اهفرق املدسون خارج احملاشبة )املاري( اهقيٌة اإلمجاهية املدسونات

 هوتخصيى

 متوينات أخرى

 ًنتوجات ًصنعة

345111 

361111 

351111 

321111 

 غري ًربر

 ًربر

343111 

331111 

 :(TVA17%)وضعية اهعٌالء املصلون فيوٍ -3

 13/31/1132املالحظات يف  1132اهتصزيزات يف   1131اخلصارة  ًبوؼ اهزين اهعٌالء

 ًن اهرصيز  %41شيصزر 36311 %11 355621 امحز

 حاهة إفالس نوائي ؟ ؟ 133461 يسيز

 .da354111بــ 13/31/1132قصائٍ اخلسينة بتاريذ قزرت قيٌة  اهصنزات قصائٍ اهصنزوق،  -4

 .14/13/1133 – 11/12/1132ًتعوق بتأجري ًصتورع هوفرتة ًن da141111قبضت املؤشصة ًبوؼ  -5

 .15000da، فاتورة اهصيانة واهتصويخات بـ127000daمل تصى فواتري كى ًن : فاتورة اهلورباء و اهػاز بـ -6

 :املطووب

 اهتقنية واملعزات واألروات اهصناعية. تهوٌنصآحصاب املعزي املصرتن  .3

 .Aتصجيى قيور اهتنازي عن اآلهة  .1

 .13/31/1132تصجيى قيور اهتصوية اهالزًة بتاريذ  .1
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 اإلٌتاجية: األوريلشركة  13/31/1132وصتخرجة وَ ويساُ املراجعة قبن اجلرد يف  باألرصذة احلصابات التالية

 احلصاب اشي رقي احلصاب

 

 دائَ وذيَ

 76111  األخطار وؤوٌة 333

  1111111 صٍاعية وأدوات وعذات 1333

 3711111  صٍاعية وأدوات وعذات اِتالك 16333

  151111 مبصاِىات ومحقة دائٍة وحصابات وصاِىات 14

 23111  املصاِىات عَ القيىة خصائر 174

  637111 السبائَ 233

  161611 فيّي املشكوك السبائَ 234

 334111  السبائَ حصابات عَ القيىة خصارة 273

  62111 التأويٍات أقصاط 434

 63411  األخرى اخلذوات تقذيي 514

 : 13/31/1132بتاريخ  اجلرد وعمووات

 املؤشصة لصاحل 1132 شٍة خاله فيّا الفصن مت فؤاد السبوُ وع قضائية دعوى مبواجّة وتعمقة: األخطار وؤوٌة -3

 املعذات واألدوات الصٍاعية : -1

  شٍوات ،عمىا أُ املؤشصة تطبق طريقة االِتالك املتٍاقص. 3،وذتّا الٍفعية  3/3/1131مت حيازتّا بتاريخ 

  511111مببمغ   13/31/2014املؤشصة بالتٍازه عَ املعذات واألدوات صٍاعية بتاريخ قاوتDA  .عمى احلصاب 

 :املصاِىة شٍذات -1

  3251وَ شٍذات املصاِىة بثىَ بيع  % 61مت بيع   13/16/2014يف  شٍذ. 331عذد شٍذات املصاِىة DA  لمصٍذ الواحذ

 تاريخ اجلرد.بشيك بٍكي ومل يصجن احملاشب أي قيذ إىل غاية 

 السبائَ: -2

 فيّي املشكوك السبائَ وضعية : 

 اشي

 السبوُ

 الذيَ وبمغ

TTC 

 يف القيىة خصارة

13/31/1131 

 شٍة خاله التصذيذ* 

2014 
 13/31/2014 يف الوضعية

 13311 %11 341611 وليذ
 وَ %51 تصذيذ  حيتىن

 الرصيذ

 ٌّائي إفالس حالة 51111 %40 321211 حمصَ

 لمرتصيذ 313111 ؟؟ ؟؟؟ زياد

 .حماشبيا تصجيمّا مت 2014 الصٍة خاله املصذدة املبالغ كن:  والحظة -

 العاديني السبائَ بعض وضعية : 

 13/31/2014 يف الوضعية TTCالذيَ قيىة السبوُ اشي

 الذيَ وَ %13 تصذيذ عذً حيتىن 313111 قذور

 ٌّائي إفالس حالة 21171 الطاِر

 الذيَ وَ فقط  %41 تصذيذ حيتىن 117111 جاله

 .2015/ 13/31 إىل 3/33/2014 وَ املؤشصة وٍشآت عمى بتأوني يتعمق التأويٍات أقصاط رصيذ ٌصف -3

 .2015/ 13/31 إىل 2014/ 3/3 وَ بالفرتة وتعمق املقذوة األخرى اخلذوات رصيذ وَ %53 أُ تبني -4

 .DA 3121 بقيىة بريذية وطوابع DA 1111 بقيىة ضريبية طوابع الصٍة ٌّاية يف املؤشصة لذى بقي -5

 املطموب:

 إعذاد خمطط اِتالك وعذات وأدوات صٍاعية وَ تاريخ احليازة إىل تاريخ التٍازه بطريقة االِتالك املتٍاقص. -3

 .TVA =35% أُ عمىا  13/31/2014 بتاريخ املٍاشبة التصوية قيود تصجين -1
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 اهرياض ملؤشصة باملباهؼ  اجلرد قبى املراجعة ًيساْ ًّ ًصتخرجة اهتاهية احلصابات        

 : 53/34/2014 يف واإلُتاجية اهتجارية 

 احلصاب اشٍ اهرقٍ
 

 دائّ ًذيّ

 432222 ــ هألعباء األخرى املؤوُات :37

 72222 422222 اهبضائع خمسوُات 52

 54722 32222 املخسُة اهبضائع و األوهية املواد 5:3

 34222 ــ اهبضائع خمسوُات عّ اهكيٌة خصارة 2;5

 62222 362222 األخرى اهتٌويِات 54

 42222 ــ األخرى اهتٌويِات عّ اهكيٌة خصائر 4;5

 ــ 722222 املولية يف حكا املخوهة اهصِذات أو األخرى األشٍٔ 725

 ــ 534222 األجى قصرية اهصِذوق وقصائٍ اخلسيِة قصائٍ اهصِذات 728

 657222 3657222 اجلارية احلصابات اهبِون 734

 : 13/31/1132 بتاريخ  اجلرد ًعووًات

 ًواد:  اهتاهية املصاريف رهم ًكابى ودفعت اهصِة خالي املؤشصة أُٔتٔا املخازْ ألحذ ترًيٍ بأعٌاي ًتعوكة:  هألعباء األخرى املؤوُات -3

 . اجلرد تاريخ غاية إىل قيذ أي يصجى ،وملُكذا DA 4222:= هوعٌاي أجور, DA  34:222=  ًصتٔولة أوهية

 . DA 365722:  بـ تكذر هوبضائع اهصوقية اهكيٌة -4

 .اهفاتورة اشتالَ دوْ هوٌخسْ أدخوت DA...  مببوؼ اشرتيت وهوازَ ًواد وجود -5

 .وحذة/DA 367: بـ اجلرد تاريخ يف احملتٌى اهبيع شعر يكذر ،حيح وحذة 722 ًّ األخرى اهتٌويِات تتلوْ -6

 ٓو اهصِذات عذد أْ عوٌا  اهواحذ هوصِذ 42:2DAبـ املولية يف حكا املخوهة اهصِذات أو األخرى هألشٍٔ اهصوقية اهكيٌة تكذر - 7

 . شِذ 472

 ومل بِلي بشيم اهواحذ هوصِذ DA 4:22:  بـ األجى قصرية اهصِذوق وقصائٍ اخلسيِة قصائٍ ِذاتاهص ًّ %87 عّ اهتِازي مت  - 8

 .شِذ 342 ٓو اإلمجاهي اهصِذات عذد أْ ،عوٌا قيذ أي يصجى

 اختالف شبب أْ تبني اهعٌويات ًراجعة ،وبعذ DA 3422222 بكيٌة دائِا رصيذا اهبِم ًّ املرشى احلصاب كشف يظٔر -9

 : اهطرفني أحذ ًّ اهتاهية اهعٌويات تصجيى عذَ إىل يعود اهرصيذيّ

 34222 بكيٌة اهبِلية اهكروض فوائذ اهبِم اقتطعDA ْاملؤشصة عوٍ دو. 

 84222 بكيٌة فؤاد اهسبوْ ًّ شيم وشجوت املؤشصة اشتوٌت DA حصابٔا إىل هتحويوٕ هوبِم تتكذَ ومل . 

 َ4222 بكيٌة اهبِم يف االدخارية ودائعٔا عوى اهبِلية هوفوائذ املؤشصة تصجيى عذDA . 

 469222 بكيٌة شيمDA َاهبِم ًّ هصحبٕ املورد يتكذَ ،ومل شويٍ هوٌورد املؤشصة ًّ قذ. 

 62222  مببوؼ ُكذي حتويىDA  ًّ عؤٌا دوْ املؤشصة حصاب إىل ُاصر اهسبوْ طرف. 

 15000 بكيٌة احلصاب ًصم ًصاريف اهبِم اقتطع  DA  . 

 :اهتاهية اهفواتري املؤشصة تصتوٍ مل -:

 38722  اهصياُة فاتورة  DA 

 35422 اإلشٔار فاتورة DA 

 9:222 اهطآر املكاوي فاتورة DA 

 .DA  537622  بكيٌة تاًة ًِتجات ًبيعات فاتورة زكرياء هوسبوْ املؤشصة حترر مل -;

 . املشرتيات دلٌوع عوى DA 36922 بكيٌة داوود املورد بٔا وعذ إُكاص فاتورة املؤشصة تصتوٍ مل -32

 .بعذ اهفاتورة تصتوٍ ومل DA 2;347: بـ األخري هوجالثي واهػاز اهلٔرباء ًّ املؤشصة اشتٔالن قذر -33

 .DA 56222 بكيٌة عٌار هوسبوْ  بضائع ًبيعات فاتورة املؤشصة حترر مل -34

 :املطووب

 .  53/34/2014 بتاريخ املِاشبة اهتصوية قيود تصجيى -1

                                                       إعذاد جذوي املكاربة اهبِلية. -2
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 :13/31/1131يف  -اهبذر–هذيِا احلصابات اهتاهية باألرصذة ًصتخرجة ًّ ًيساْ املراجعة قبى اجلرد هصركة 

 دائّ ًذيّ اشٍ احلصاب اهرقٍ

 301111  ًؤوُة األخطار   353

 110111  املؤوُات األخرى هألعباء   351

  3331011 اهسبائّ املصلون فئٍ 034

 103011  حصابات اهسبائّخصارة اهكيٌة عّ  023

  515111 األشٍٔ األخرى أو اهصِذات املخوهة حكا يف املولية     511

  141111 اهصِذات قصائٍ اخلسيِة وقصائٍ اهصِذوق قصرية األجى    514

  3151111 اهبِون احلصابات اجلارية 531

 :13/31/1131بتاريخ ًعطيات اجلرد 

هصاحل  1131ًؤوُة األخطار: ًتعوكة مبواجٔة دعوى قطائية ًع أحذ ًوظفي اهصركة و قذ فصوت احمللٌة يف اهكطية خالي شِة  -3

 .املؤشصة 

املؤوُات األخرى هألعباء : ًتعوكة بأشػاي ترًيٍ ًّ أجى جتذيذ ورشات اإلُتاج هوٌؤشصة  حيح قاًت املؤشصة بعٌوية اهرتًيٍ و دفعت  -1

 بصيم بِلي و مل تصجى اهعٌوية إىل غاية تاريخ اجلرددج  110111مببوؼ فاتورة املكاوي 

هوصِذ اهواحذ بصيم بِلي و مل دج 1111شِذ ، و قذ مت اهتِازي عِٔا بصعر  131عذد األشٍٔ األخرى أو اهصِذات املخوهة حكا يف املولية   -1

  يصجى أي قيذ .

 ًّ قيٌتٔا احملاشبية. %315قصرية األجى بـ :  ِذات قصائٍ اخلسيِة و قصائٍ اهصِذوقاهكيٌة اهصوقية هوص -0

، و بعذ ًراجعة اهعٌويات باهتفصيى تبني أْ شبب اختالف دج  3550111يظٔر كصف احلصاب املرشى ًّ اهبِم رصيذا دائِا بكيٌة  -5

 هوعٌويات اهتاهية : عذَ تصجيى املؤشصةاهرصيذيّ يعود إىل 

 إىل حصاب املؤشصة اهبِلي دوْ عؤٌا. دج  115111تخويى ًبوؼ قاَ اهسبوْ هسٓر ب 

  دج  11111عذَ تصجيى عٌوية اقتطاع فوائذ هصاحل اهبِم بكيٌة . 

  دج 31111مل تصجى ًصاريف اخلذًات املصرفية بكيٌة. 

  دج 10111عذَ تصجيى فوائذ بِلية عوى اهودائع هصاحل املؤشصة بكيٌة . 

 اهسبائّ :  -4

 املصلون يف حتصيؤٍ : اجلذوي اهتاهي يوخص وضعية زبائّ اهصركة 

 13/31/1133خصارة اهكيٌة يف  TTCًبوؼ اهذيّ  اشٍ اهسبوْ

املبوؼ املصذد خالي 

1131 

 13/31/1131اهوضعية يف 

 %311شذد كى ديِٕ  110111 11111 110111 أًري

 وضعية إفالس ُٔائي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 351111 153111 ُبيى

 اهذفع ُٔائيا(هورتصيذ) توقف عّ  330111 01111 301011 زٓري

 ًّ اهرصيذ %11حيتٌى عذَ تصذيذ  04111 51111 112111 رياض

 ًّ اهرصيذ %21حيتٌى تصذيذ  01111 14111 111111 وهيذ

 شيصذد كى ًا عويٕ ًّ ديوْ هوٌؤشصة 311111 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟. 011111 ًكذاد

 سبائّ اهعادينيوضعية بعض اه : 

 ( TTC) دج 311311 ًّ ديِٕ املكذر بـ:   %05حيتٌى تصذيذ اهسبوْ مجاي يف وضعية ًاهية  صعبة و  -

 أعوّ افالشٕ بصلى ُٔائي . ( TTC) دج 115141اهسبوْ عادي يكذر ديِٕ بـ:  -

 * TVA  =30%ًعذي  -مت تصجيؤا حماشبيا.      1131ًالحظة :  كى املباهؼ املصذدة خالي اهصِة 

 .ًعووًات أخرى :0

 فواتري اهتاهية :تبني أْ املؤشصة مل تصتوٍ اه 

  دج 31411فاتورة اهلٔرباء و اهػاز هوجالثي األخري ًّ اهصِة بكيٌة. 

   دج 1301فاتورة اهصياُة بكيٌة. 

   :5بِصبة   دج 1511111مل تصتوٍ املؤشصة ًّ املورد ٓيجٍ فاتورة اإلُكاص اخلاصة مبصرتيات شٔر ديصٌرب املكذرة ب %  

  دج 104111مل حترر املؤشصة فاتورة ًبيعات املِتجات اهتاًة هوسبوْ شفياْ  مببوؼ 

 13/31/1131املطووب : أجنس  قيود اهتصوية املِاشبة بتاريخ اجلرد . 
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 اصتخزجنا املعمووات التالية:"ناصز " ملؤصضة   13/31/1131ون ويشان املزاجعة قبن اجلزد بتاريخ           

 ائند ذين و اصـــــــــي احلــــــــــــضاب رقي احلضاب 

 311111  املؤونات االخزى لألعباء 336

  111111 بزدليات املعموواتية 112

  2111111 وعذات النقن 136

 334611  اهتالك بزدليات املعموواتية 1612

 3373111  اهتالك وعذات النقن 1636

 31111  خضائز قيىة وعذات النقن 1736

  111111 البضائع املخشنة  11

  311111 التىوينات االخزى 11

  61111 وشرتيات البضائع املخشنة 161

  311111 االصوي، الضنذات املخولة حقا 503

  361111 الضنذات قضائي اخلشينة... 314

 311111  تقذيي اخلذوات االخزى 514

 :13/31/1131اجلزد بتاريخ وعمووات 

 دج.311111إلسالة تجبيت تتوقع املؤصضة دفع وبمغ  -3

 صنوات توتمك اهتالك وتناقص13املذة النفعية لربدليات املعموواتية  -1

  13/13/1117متت احلياسة يف  

 %11خطيا مبعذه وعذات النقن توتمك  -1

تاريخ  املعذات

 االقتناء

االقيىة 

 االصمية

خضارة 

1131 

 خضارة

 1133 

 والحظات

A 13/13/ 

1131 

 تناسه   11111 - 21%

B 41% 11111 - VR=900000 

 دج عمى احلضاب ومل يضجن احملاصب أي قيذ3111111مببمغ  Aتناسلت املؤصضة عن الضيارة  13/15/1131يف 

 دج .361111لمبضائع قذر صعز الضوق  -2

 دج الفزق وربر61111أثبت اجلزد املادي ملخشون التىوينات  -

 13/31/1131مل تصن حتى  13/11/1131البضائع املشرتات يف  -

 .13/31/1131دج وهذا بتاريخ 321111قذرت القيىة الضوقية لمىضتنذات املخولة حقا يف املمكية مببمغ  -3

دج يف 321111دج وقذرت قيىة الضنذات الباقية وبمغ 21111ون الضنذات وقضائي اخلشينة بضعز  %11تناسلت املؤصضة عمى  -

13/31/1131. 

دج ومل حتزر الفاتورة حتى 311111دج خزاج الزصي تكمفتوا 111111بضائع مببمغ  13/31/1131باعت املؤصضة يف  -4

13/31/1131. 

 لمشوز دج 6311بـ  13/33/1131أشوز ابتذاء ون  14أجزت املؤصضة أحذ ذلالتوا ملذة  -5

 :املطموب

                                              .13/31/1131تضجين قيود التضوية الالسوة بتاريخ 
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 31/11/1211: سجى ًا تزاه ًناسبا بتاريذ  املطوىب

 

 

 

 استدزجنا املعوىًات اهتاهًُ كزاًُ ملؤسشُ  13/31/1133ًن ًًزان املزاجعُ قبى اجلزر بتاريذ                                                : املوخق االوي: 

 رائن ًزين اسٍ احلشاب ر.ح

 ــــ 3111111 ًعزات نقى 1311

 ــــ 011111 جتوًزات ًلتب 1313

 ــــ 311111 املشاهٌُسنزات  163

 611111 ــــ اهتالن ًعزات نقى 1131

 61111 ــــ اهتالن جتوًزات ًلتب 1133

 11111 ــــ خشائز قًٌُ عن سنزات املشاهٌُ 196

 13/31/1133اجلزر بتاريذ ًعوىًات 

  ٌ11مت احلصىي عوِ ًعزات اهنقى بتاريذ إنشاء املؤسشُ و توتوم مبعزي خط% 

  ِو توتوم مبعزي خطٌ 31/16/1119ًعزات امللتب بتاريذ مت احلصىي عو 

  رج101111رج و جتوًزات امللتب 361111وجز سعز اهبًع اهصايف ملعزات اهنقى 

 تتلىن سنزات املشاهٌُ ًن نىعني و اجلزوي املىاهٌ يىضح املعوىًات املتعوقُ بوذه اهشنزات 

 13/31/1133اهشنز يف سعز  13/31/1131سعز اهشنز يف  سعز اهشزاء اهعزر اهنىع

A 311 611 011 011 

B 01 111 601 611 

 :املطوىب

 حزر تاريذ اإلنشاء -3

 احشب ًعزي اهتالن جتوًزات امللتب -1

 13/31/1133سجى كى ًا تزاه ًناسبا بتاريذ  -1

 كانت هزيم املعوىًات اهتاهًُ 13/31/1133بتاريذ  : املوخق اهثانٌ

اهصايف  سعز اهبًع اهلًٌُ سعز اهىحزَ املدزونات

 1131نوايُ 

سعز اهبًع اهصايف 

 1133نوايُ 

 M1املارَ األوهًُ

 M2املارَ األوهًُ

 Bاهتٌىينات

 P1املنتج

 P2املنتج

1500 
2000 
2500 
5000 
4000 

200 
250 
300 
300 
350 

1600 
1800 
2200 
4750 
3900 

1300 
1500 
2350 
5100 
3900 

 1133و يف نوايُ  1131سجى ًا تزاه ًناسبا يف نوايُ  املطوىب:

 13/31/1133ًن رفاتز ًؤسشُ اهقزس استدزجنا املعوىًات اهتاهًُ يف  :املوخق اهثاهث

طبًعُ  اجلزر احملاسيب اجلزر املارٍ املدزون

 اهفزق

 M1 املارَ األوهًُ

 M2 املارَ األوهًُ

 Bاهتٌىينات

 P1املنتج

 P2 املنتج

01111 

01111 

91111 

301111 

311111 

61111 

10111 

311111 

311111 

111111 

 ًربر

 ًربر

 غري ًربر

 ًربر

 غري ًربر
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 اصتدزجٍا أرصزٚ احلضابات التالٗٛ: 53/34/4234 يف"  جزجزٚوٗشاُ املزاجعٛ قبن اجلزر ملؤصضٛ " وَ

 رائَ وزَٖ اصي احلضاب ر ح

  5222222 البٍاءات 435

  6422222 املعزات ٔاالرٔات الصٍاعٗٛ  437

 432222  اِتالك البٍاءات 4:35

 752222  اِتالك وعزات ٔأرٔات صٍاعٗٛ  4:37

  3:2222 خمشٌٔات البضائع 52

  72222 وٕار أٔلٗٛ ٔلٕاسً 53

  22222: وٍتجات وصٍعٛ 577

  66:332 سبائَ وصكٕك فّٗي  638

 85:2:  خضائز القٗىٛ عَ الشبائَ 3;6

  34222 أقضاط التأوٍٗات 838

 االِتالك اخلط٘: تطبق املؤصضٛ  53/34/4234بتارٖذ  اجلزر وعمٕوات

  التثبٗتات(:10املمخق )

 صٍٕٖا ، مت شزاؤِا بتارٖذ إٌصاء املؤصضٛ  4 %البٍاءات :تّتمك مبعزه  اِتالك خط٘  -أ 

 صٍاعٗٛ: تتكُٕ وَ : ٔأرٔاتوعزات  -ب

 والحظات تارٖذ القتٍاء القٗىٛ األصمٗٛ العٍاصز

 ٌقزا 24/29/4234تٍاسلت عٍّا يف تارٖذ إٌصاء املؤصضٛ ............ Aآلٛ 

 - B 3;22222 52/28/4232آلٛ 

 - C 3822222 25/32/4234آلٛ 

 (: ٔضعٗٛ املدشٌٔات 2املمخق رقي )

 طبٗعٛ اجلزر 53/34/4234يف حزٕٚال ٗعب عزص تكمفٛ الٕحزٚ جزر حماصيب جزر وارٙ املدشٌٔات

 وربر رج 382 رج 422 ٔحزٚ 22; ٔحزٚ A 3222البضاعٛ 

 وربر غري رج 342 رج 322 كغ 722 كغ 3   6:2 األٔلٗٛاملارٚ 

 وربر رج 5:2 رج 622 ٔحزٚ 4222 ٔحزٚ 3 3;22  اتاملٍتج

 الشبائَ املصكٕك فّٗي ٔضعٗٛ(: 3املمخق رقي )

  53/34/4234الٕضعٗٛ يف   4234خاله   اتالتضزٖز 4233خضارٚ القٗىٛ يف  TTC رَٖ َائشبال

 حمىز

 صارٚ

 مسري

 رميٛ

198900     

385:22  

339222  

3:9422  

56222   

385:2  

42222  

 ................. 

57322  

59662  

339222  

4;472   

 % وَ الزصٗز 52حيتىن عزً تضزٖز 

 % وَ الزصٗز 7;حيتىن تضزٖز 

 ـ

 إفالس ٌّائ٘

 ضٕٖاتتال(: 4املمخق رقي )

الٍقن لمضمع ٔتتٕقع املؤصضٛ خضارٚ القضٗٛ ٔرفع تعٕٖض قٗىتْ  أعباءحٕه  4234/;34/2لمىؤصضٛ ٌشاع قضائ٘ وع احز املٕررَٖ ٌصأ بتارٖذ  ـ0

 رج 2222;تقًٕ بتأِٗن وٕقع صٍاع٘ ٔقزرت املبمغ املدصص لذلك بقٗىٛ كىا  رج 322222

  53/5/4235إىل 23/34/4234خاصٛ بالفرتٚ وَخارج الزصي رج  34222أقضاط تأوني املضزرٚ مببمغ  ـ 2

 TTCرج  33922ٔ فاتٕرٚ الصٗاٌٛ ٔاإلصالحات مببمغ  HTرج  32222فاتٕرٚ اهلاتف تبني لمىؤصضٛ أٌّا مل تضتمي الفٕاتري التالٗٛ:  ـ3

 رج 5000رصي عمٜ الٍصاط املّين  مل ٖضزر بعز مببمغ  ـ 4

 53/34/4234غري أُ الفاتٕرٚ مل تٍجش يف رج 25000 قزرت التدفٗضات عمٜ إمجال٘ املصرتٖات اليت تضتفٗز وٍّا املؤصضٛ بـ  ـ 5

 مل ٖتي إعزارِا بعز    رج 3222222 تبني أُ فاتٕرٚ املبٗعات وَ البضائع املقزرٚ بـ  4234يف ٌّاٖٛ صٍٛ  ـ 6

 املطمٕب:

 أجز تارٖذ إٌصاء ِذٓ املؤصضٛ )بزاٖٛ الٍصاط(.  3

 املعزه املصرتك الِتالك اآلالت حضبأ.  2

   4234أحضب ٔ صجن إِتالكات رٔرٚ .  5

  53/34/4234 بتارٖذ  الالسوٛتضٕٖٛ الأدمش قٕٗر  . 4
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 أرصذة احلشابات التالية: ت" استخرجاألونملؤسشة "  13/31/1131وَ ويزاُ املراجعة قبن اجلرد ملؤسشة بتاريخ 

 دائَ وذيَ اسي احلشاب  رقي احلشاب

 71111  وؤوٌة األخطار 333

  1311111 بردليات املعموواتية و واشابّّا 112

  1311111 البٍاءات 131

 3113111  اِتالك بردليات املعموواتية و واشابّّا 1612

 123111  اِتالك البٍاءات 1631

 31111  البضائع املخزٌة 161

  24611 الزبائَ املشكوك فيّي 234

 ؟؟؟؟؟  خشائر الكيىة عَ حشابات الزبائَ 273

  121111 بٍوك احلشابات اجلارية 331

  311111 أقشاط التأويٍات 434

 141111  تكذيي خذوات أخرى 514

  13/31/1131وعمووات اجلرد بتاريخ 

 دج. 311111حذ العىاه و تبني أُ اخلشارة احملتىمة أبٍزاع قضائي وع  ةوتعمك األخطاروؤوٌة  -3

 .13/15/1116 بردليات املعموواتية و واشابّّا مت اقتٍاؤِا بتاريخ  -1

 دج. 1111111، سعر البيع الصايف احملتىن حاليا  % 1وعذه اِتالك البٍاءات  -1

 كن التثبيتات تّتمك بطريكة اإلِتالك اخلطي : والحظة 

 بعذ.لفاتورة البضائع املخزٌة تبني أُ املؤسشة مل تشتمي ا 161بعذ حتمين حشاب  -4

 الزبائَ املشكوك فيّي:بعض وضعية  -5

 وُالزب

وبمغ الذيَ 

وتضىَ  

 الرسي

خشارة الكيىة يف 

13/31/1133 

 املبمغ املشذد خاله

 1131ة ـٍـس

 13/31/1131وضعية يف ـال

 وَ الرصيذ %53حيتىن عذً تشذيذ  13311 % وَ الذيَ 21 71411 ساوي

 %.35وعذه الرسي عمى الكيىة املضافة والحظة: 

 دج 135311 بكيىة  دائَ  رصيذ ةالبٍك املرسن لمىؤسشكشف حشاب  يظّر -6

 و يعود سبب اإلختالف وع  حشاب البٍك لذى املؤسشة إلي:

 املؤسشة مل تشجن: -أ

   دج سمىْ لمبٍك وباشرة. 33111يي قيىتْ حكشيك وَ الزبوُ  -

 دج 1311اقتطاع البٍك لكيىة كىبيالة وشخوبة عمى املؤسشة قيىتّا االمسية  -

 .دج 3111 صرفيةوات املذاقتطاع البٍك لمخ -

   مل يشجن: البٍك  -ب 

        دج.   21311قيىتْ  خالذشيك استمىتْ املؤسشة وَ الزبوُ  -

 دج. 31311بكشىة  عىر شيك سمىتْ املؤسشة لمىورد  -

 وتعمكة بشٍة كاومة. 13/14/1131أقشاط التأوني املشذدة بتاريخ  -7

 13/11/1131إلي  1131/ 13/15" لمفرتة الرياضملؤسشة "  عبتأجري وشتود( وتعمل 514احلشاب ) -8

 املطموب:

                  . شابّّا بردليات املعموواتية و وا اِتالكحذد وعذه  .3

                                                حذد تاريخ اقتٍاء البٍاءات. .1

                        .13/31/1131أجنز حالة التكارب البٍكي يف  .1

           ." األونيف الذفرت اليووي ملؤسشة "  13/31/1131تشجين قيود التشوية بتاريخ  .2
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 :اهتاهية  ات ًحتصونا عوى املعوو 13/31/1131بتاريخ ملؤشصة اهلوثر  قبى اجلرد  ًن ًيسان املراجعة  

 دائن ًذين اشٍ احلصاب رقٍ احلصاب

 011111  ًؤونة األخرى هألعباء  351

  3111111 شابووا بردليات املعووًاتية وًا 110

  311111 ًعذات اهنقى 1311

 511111  شابووا اهتالن اهربدليات املعووًاتية وًا 1110

 311111  اهتالن ًعذات اهنقى 11311

 311111  شابووا خصائر قيٌة اهربدليات املعووًاتية وًا 1210

  121111 خمسونات اهبضائع 11

  01111 ىاهتٌوينات األخر  11

 05111  خصائر اهقيٌة عن املخسونات اهبضائع 121

 51111  ًوردو املخسونات و اخلذًات 013

  112151 اهسبائن املصلون فيوٍ 030

 50511  خصائر قيٌة عن حصابات اهسبائن 023

  315111 األشوٍ األخرى املخوهة حقا يف املولية 511

  315111 احلصابات اجلاريةاهبنون  531

  311111 أقصاط اهتاًني 030

 13/31/1131اجلرد بتاريخ ًعووًات 

 .دج151111املؤونات األخرى هألعباء ًتعوقة بتويئة ًوقع واهقيٌة املقذرة حاهيا  -3

مت اهتنازي عن ًعذات  11/31/1131شنوات يف تاريخ  5ملذة  خطيوتوتوم إهتالن  11/13/1131ها يف ًعذات اهنقى مت اقتناؤ -1

 دج.351111اهنقى مببوغ 

     %31عوٌا ان توتوم خطيا مبعذي  1131شابووا شجوت خصارة يف دورة  اهربدليات املعووًاتية وًا -1

 دج.101111شعر بيع اهصايف احملتٌى ملخسونات اهبضائع  -0

 دج فرق اجلرد ًربر. 05111هوتٌوينات األخرى املخسون خارج احملاشبة  -5

 وضعية اهسبائن املصلون فيوٍ: تتوخص وضعيتوٍ يف اجلذوي اهتاهي: -0

 13/31/1131ًالحظات يف  1131اهصذاد خالي  1131خصارة اهقيٌة يف  املبوغ ًتضٌن اهرشٍ اهسبائن

 حاهة افالس - 1511 01251 اهسبون شعيذ

 شيصذدون ًا عويوٍ 21211 ؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ باقي اهسبائن

  30ًعذي اهرشٍ عوى اهقيٌة املضافة% 

مت اهتنازي  11/31/1131اريخ دج و بت 3511شعر اهصوٍ اهواحذ  شوٍ 111 املخوهة  األخرىمت شراء األشوٍ   1/12/1131بتاريخ  -0

 .بصيم بنلي وٍ اهواحذ عوٌا انى متت اهعٌويةصدج هو 3001بـ شعر بيع   عوى كى األشوٍ حيث قذر

 .11/10/1130اىل غاية  13/15/1131قصط اهتاًني ًتعوق باهفرتة ًن  -1

 املطووب:

 .تصجيى قيود اهتنازي عوى ًعذات اهنقى -3

 .تصجيى قيود اهتنازي هالشوٍ االخرى املخوهة حقا يف املولية -1

 .13/31/1131تصجيى قيود اهتصوية بتاريخ  -1
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 اشتخرجٍا املعمٕوات التالٗٛ: 13/31/1131ٔبتارٖخ  االٌتاجٗٛ ٔالتجارٖٛ" الجٕب الصاطعوَ وٗساُ املراجعٛ قبن اجلرد ملؤشصٛ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13/31/1131وعمٕوات اجلرد بتارٖخ 

 .ٍٕات ٔمت اقتٍاؤِا يف بذاٖٛ الٍصاطش4ملذٚ االِتالك املتساٖذ تّتمك بردلٗات املعمٕواتٗٛ بالطرٖقٛ  -3

 .ٔمت اقتٍاؤِا عٍذ تارٖخ بذاٖٛ ٌصاط املؤشصٛ %1تّتمك البٍاٞات خطٗا مبعذه  -1

 تتكُٕ وعذات الٍقن مما ٖم٘: -1

 وبمغ التٍازه تارٖخ التٍازه تارٖخ الصراٞ تكمفٛ االقتٍاٞ ٌٕع املعذات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ A 1111111 31/11/1133الصاحٍٛ

 بصٗك بٍك٘ B 3011111 34/11/1133 31/12/1131 3311111الصاحٍٛ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ 13/33/1133 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حافمٛ

 دج.3111111ب 13/31/1131يف  Aالقٗىٛ احلقٗقٗٛ لمصاحٍٛقذرت -

 بعذ اجلرد املادٙ كاٌت ٔضعٗٛ املخسٌٔات كالتال٘: -1

  ًدج.041111قٗىٛ التىٍٕٖات األخرٝ ٔ  دج.3131111قٗىٛ املٕاد ٔالمٕاز 

  ؟؟؟؟؟دج دج ٔٔجٕد وٕاد دُٔ فاتٕرٚ وبمغّا 111111رصٗذٓ وذَٖ ٖرجع رلك إىل ٔصٕه فاتٕرٚ دُٔ املٕاد قٗىتّا  133حصاب. 

 وَ بني السباَٟ العادٖني: -2

 وَ دٍْٖ. %41، تبني أٌْ لَ ٖصذد TTCدج013401قٗىٛ دٍْٖ  مسريالسبُٕ  -   

 دج، ِٕٔ يف حالٛ إفالس تاً ال ميكٍْ تصذٖذ وا عمْٗ.134131ٍْ قٗىٛ دٖ رضاالسبُٕ  -   

 تتمخص ٔضعٗٛ السباَٟ املصكٕك فّٗي كالتال٘: -3

 Nالٕضعٗٛ خاله  1131التصذٖذ خاله 13/31/1133اخلصارٚ يف  TTCقٗىٛ الذَٖ السبُٕ

 شتصذد وا عمّٗا 143141 وَ الذَٖ %11 231141 ونياال

 %01اخلصارٚ  314101 وَ الذَٖ %11 3142133 وصعٕد

 إفالس تاً 413111 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كىاه

-

ًٗا.  .%32الرشي عمٜ القٗىٛ املضافٛ  كن التصذٖذات شجمت ذلاشب

 يف البٍك. وَ وبمغّا املٕدع %3تتٕقع املؤشصٛ خصارٚ  -31

 املطمٕب:

 حذد تارٖخ ٌصأٚ املؤشصٛ. .3

 .Bالصاحٍٛ شجن عىمٗات التٍازه عَ ثي  الٍقن.حذد املعذه املصرتك الِتالك وعذات    .1

 .شّجن قٕٗد التصٕٖٛ الالزوٛ  .1

 
 

 

 ذاَٟال ذَٖامل اشي احلصاب رقي احلصاب

  101111 بردلٗات املعمٕواتٗٛ ٔوا شابّّا 114

  2111111 البٍاٞات 131

  0111111 وعذات الٍقن 1331

 20111  اِتالك بردلٗات املعمٕواتٗٛ 1314

 133111  اِتالك البٍاٞات 1331

 010111  وعذات الٍقناِتالك  13331

  3111111 وٕاد أٔلٗٛ ٔلٕازً 13

  111111 متٍٕٖات أخرٝ 11

  141111 وٕاد أٔلٗٛ ٔلٕازً رلسٌٛ 133

 311111  األٔلٗٛ ٔالمٕازًخصارٚ القٗىٛ عَ املٕاد  143

  343011 زباَٟ 433

  3412113 زباَٟ وصكٕك فّٗي 431

 011111  خصارٚ القٗىٛ عَ حصابات السباَٟ 443

  3431111 بٍٕك، حصابات جارٖٛ 031

 14111  خصاٟر القٗىٛ عَ القٗي املٕدعٛ يف البٍٕك 043
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 حتصمٍا عمى املعــمووات التـالية: 13/31/1031" يف الواضحوَ ويساُ املراجعة قبن اجلرد ملؤشصة " 

 ذائَال ذنَامل البياُ رقي احلصاب

 05000  وؤوٌة األخطـــــــار 353

 300000  وؤوٌة االعباء 158

  1000000 املعذات واالدوات 135

 3105000  اِتالك املعذات واالدوات 1135

  10000 وشرتنات املواد والموازً 113

  315000 البٍوك واحلصابات اجلارنة 531

 

 :13/31/1103بتارنخ وعمووات اجلرد 

العاون ,وقذد شذدت لْ وتعمكة بكضية ٌساع وع احذ العىاه فصمت فيْ احملكىة ٌّائيا لصاحل  وؤوٌة االخطار .3

 .1553بشيك بٍكي رقي وبمغ التعونض  35/33/1031املؤشصة يف 

 .وَ الرصيذ%30مت زنادة وؤوٌة االعباء ب .1

 :اآلالتتتكوُ املعذات واالدوات وَ ٌوعني وَ  .1

 .03/03/1001,مت اقتٍاؤِا بتارنخ االدوات وَ دلىوع املعذات و %00متثن A الٍوع   -

ومت التٍازه عَ الة وٍّا  03/00/1002,مت اقتٍاؤِا بتارنخ  متثن اجلسء الباقي وَ قيىة املعذات واالدواتB الٍوع  -

,مت كيذالصجن احملاشب مل ندج ,و300000دج وع حتكيل قائض قيىة 500000بصعر  03/00/1031بتارنخ 

 ازه بشيك بٍكي التٍ

 بعذ وراجعة حصاب وشرتنات املواد الموازً تبني اُ: .5

 دج مل نتي اشتالوّا بعذ.50000ٍِاك فاتورة قيىتّا   -

 ٍِاك وواد ولوازً مل تصتمي بعذ نتي حتذنذ قيىتّا. -

االختالف وع دج,وبعذ املراجعة تبني اُ شبب 12000نظّر كشف احلصاب املرشن وَ اليٍك رصيذا دائٍا بكيىة  .5

 رصيذ حصاب البٍك لذى املؤشصة نعود اىل :

 شمىتْ املؤشصة الحذ املوردنَ مل نظّر عمى كشف البٍك. 0500شيك بكيىة -

 31000دج وفوائذ لصاحل البٍك بكيىة 3100نظّر كشف البٍك وصارنف وصك احلصاب -

 اٌْ مل نرد يف الكشف املرشن. االدج وَ احذ السبائَ اىل حصاب املؤشصة 11000اشتالً اشعار بتخونن وبمغ -

 :املطموب

 حصاب : .3

 وعذه اِتالك املعذات واالدوات.  -

 .املتٍازه عٍّا لآللةالكيىة االصمية - -

 لمىعذات واالدوات. 1035اِتالك دورة - -

 اعذاد حالة التكارب البٍكي .1

 1031 13/31" يف الواضحاخلاصة مبؤشصة "تصجين قيود التصونة  .3
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 يمٌ: ملؤشصُ "الٍىر" اشتدرجٍا وا 13/31/1132وَ وًساُ املراجعُ قبن اجلرر بتاريذ 

 

 رائَ وزيَ  اشي احلصاب ر/ح

  111111 خمسوٌات بطائع 11

  53111 املصاِىُشٍزات  143

 33131  خصائر عَ شٍزات املصاِىُ 174

  169650 السبائَ املصكىك فًّي 234

 32111  خصائر القًىُ عَ السبائَ 273

 131111  االجيارات 431

 23111  التأوًٍات 434

 

 :13/31/1132بتاريذ  وعطًات اجلرر        

 وَ الرصًز.%5القًىُ الصىقًُ لمبطائع تقزر ب .3

 يف اجلزوه التالٌ:خلصت وضعًُ الصٍزات  .1

 1132شعر الصٍز  تاريذ الصراء شعر شراء الصٍز العزر الصٍزات

 X 30 1500 01/12/1131 3111شٍزات املصاِىُ 

 Y 25 ? 11/15/3132 3311شٍزات املصاِىُ 

 

                                    TVA:17%وضعًُ السبائَ املصكىك فًّي : .1

 1132والحظُ  1132التصزيز  1131خصارَ  TTCالزيَ  السبائَ

 وَ الرصًز %71احتىاه تصزيز  24611 2111 51111 شعًز

وَ %61احتىاه عزً تصزيز  33511 1111 ? رضا 

 الرصًز

 افالس ٌّائٌ  36311 ? 313111 عبز القارر

 افالس ٌّائٌ 11211 35111 21731 حصني

 غري اُ الفاتىرَ مل تصتمي بعز. رج1311قزر اشتّالك الكّرباء والغاز لمجالثٌ االخري ب .2

 .1133/ 13/11اىل  13/33/1132اجيار حمن جتارٍ لمفرتَ املىتزَ وَ  431ميجن رصًز  .3

رج لكَ 351111عمِ املصرتيات املقزرَ ب %3وعز احز املىرريَ املؤشصُ بتدفًض جتارٍ قزره    .4

 فاتىرَ االٌقاص مل تصن بعز.

 العىن املطمىب:

 الصٍزات والسبائَ. احصب اجملاًِن يف كن وَ (3

 وع اظّار العىمًات الالزوُ 13/31/1132شجن قًىر التصىيُ الطروريُ يف  (1

 

. 
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 قبن اجلشد، أطتخشجٍا املعمٕوات التالٗٛ: 13/31/1131بتاسٖخ  الظالوٛ وؤطظٛ وَ دفاتش  

حمققٛ فائض قٗىٛ  4477تٍاصلت املؤطظٛ بالبٗع عَ طٗاسٚ ٌفعٗٛ بشٗك بٍك٘ سقي :  13/31/1131: بتاسٖخ املمخق االٔه

 دج ، إرا عمىت أُ:71111بـ:

 .13/14/1131تاسٖخ اقتٍاء  الظٗاسٚ الٍفعٗٛ:  -

 دج.471111اسج الشطي: وبمؼ احلٗاصٚ خ -

 طٍٕات. 17 -املذٚ الٍفعٗٛ –العىش االٌتاج٘  -

 . -الثابت –طشٖقٛ االِتالك اخلط٘  -

 دج.711111قذست بـ:  13/31/1131هلزٓ الظٗاسٚ بتاسٖخ  -طعش البٗع الصايف–القٗىٛ القابمٛ لمتخصٗن  -

 : املطمٕب

 التٍاصه.إعذاد خمطط االِتالك لمظٗاسٚ الٍفعٗٛ اىل غاٖٛ تاسٖخ  -3

 .13/31/1131تظجٗن القٗذ الالصً يف دفرت الٕٗوٗٛ يف  -1

 .13/31/1131تظجٗن قٗذٙ التٍاصه عَ الظٗاسٚ الٍفعٗٛ يف  -1

 كىا ٖم٘: 13/31/1131: تظّش ٔضعٗٛ الضبائَ يف املمخق الثاٌ٘ -

 1131الٕضعٗٛ  1131التظذٖذات  1131خظاسٚ القٗىٛ  TTCوبمؼ الذَٖ  الضبائَ 

احتىاه تظذٖذ  01611 وَ الذَٖ %17 147711  مجٗن

 وَ الشصٗذ 01%

 أعمَ افالطْ 131611 - 173111 خالذ

 . %17عمىا أُ وعذه الشطي عمٜ القٗىٛ املطافٛ  13/31/1131: طجن قٗذٙ التظٕٖٛ الالصوٛ يف املطمٕب 

  :املمخق الثالث-

بشٗك بٍك٘  13/11/1137اىل  13/14/1131دج لمفرتٚ وَ 141111طذدت املؤطظٛ أقظاط تأوٍٗات ملعذات الٍقن بقٗىٛ  -أ

 .4747سقي 

عمٜ تأجريِا وظتٕدع لمػري لمفرتٚ وَ  374413دج بشٗك بٍك٘ سقي 01111قبطت املؤطظٛ وبمؼ  13/17/1131بتاسٖخ  -ب

 .14/11/1137اىل  13/17/1131

ٖتي اطتالوّا  دج مل37111تف بقٗىٛ دج ٔفاتٕسٚ اهلا14111تبني لمىؤطظٛ عٍذ اجلشد أُ فاتٕسٚ الكّشباء ٔالػاص بقٗىٛ  -ج

 بعذ.

عمٜ وبمؼ وشرتٖاتّا الظٍٕٖٛ  املقذسٚ   %11ٔعذ أحذ وٕسدٙ املخضٌٔات ٔاخلذوات املؤطظٛ مبٍخّا حمظٕوات مبعذه  -د

 .13/31/1131دج. إال اٌْ مل ٖشطن لمىؤطظٛ فاتٕسٚ اإلٌقاص إه غاٖٛ 1611111بقٗىٛ 

دج . عمىا أُ املٍتجات املصٍعٛ طمىت 3111111وبٗعات املٍتجات التاوٛ الصٍع مببمؼ تبني لمىؤطظٛ أٌّا مل حتشس فاتٕسٚ  -ِـ

 .34. ٔصن خشٔج سقي 34/31/1131لمضبُٕ بتاسٖخ 

 .13/31/1131: طجن قٕٗد التظٕٖٛ الالصوٛ بتاسٖخ:  املطمٕب
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 ":اهلِا١باألرصذٝ هبعض حضابات ًؤصضٞ " 13/31/1034ًٚشاْ املزاجعٞ قبى اجلزد بتارٙخ  قذَ هم   

 دا٢ّ ًذّٙ اصٍ احلضاب ح -ر 

 05444  ًُِ٘ٞ األخطار 151

  010 000 اهبِا١ات  312

  100 000 املِشآت اهتقِٚٞ ٗاألدٗات اهصِاعٚٞ 315

  130 000 األخز٠اهعِٚٚٞ  اهتثبٚتات 312

  00 000 ًضآٌات ٗحضابات دا٢ِٞ ًوخقٞ باملضآٌٞ 32

 50 000  إٓتالن اهبِا١ات  3212

 105 000  إٓتالن املِشآت اهتقِٚٞ ٗاألدٗات صِاعٚٞ 3215

 300 000  اهتثبٚتات اهعِٚٚٞ األخز٠إٓتالن  3212

 10 000  اهبِا١اتقٌٚٞ اه خضارٝ  3112

 30 000  يف املضآٌات ٗحضابات اهذا٢ِٞاهقٌٚٞ  رٝ خضا 312

  40 000 ِات أخز٠ٙمت٘ 23

  00 000 ٙات اهبطا٢ رتًش 224

 ًعطٚات اجلزد:

 رف  اخلضارٝ ٘ج٘ب ِشاع ً  أحذ اهشبا٢ّ، مل ٙتٍ اهفصى فٕٚ بعذ، عوٌا أْ حماًٛ املؤصضٞ أبوػٔا بًؤُٗٞ األخطار تتعوق ب

 دج. 0 0000إىل 

  بعذ ُشأٝ املؤصضٞ. ( أشٔز9اهتثبٚتات اهعِٚٚٞ األخز٠ اهيت مت اقتِا١ٓا تضعٞ )كى اهتثبٚتات مت اقتِا٢ٔا بتارٙخ ُشأٝ املؤصضٞ، ًاعذا  .3

 اجلذٗي اهتاهٛ ٙ٘ضح املعوً٘ات اخلاصٞ باهتثبٚتات:

تارٙخ  ُ٘ع اهتثبٚت

 احلٚاسٝ

اهعٌز  تارٙخ االصتعٌاي

 اإلُتاجٛ

طزٙقٞ 

 االٓتالن

 املالحظٞ

تارٙخ  اهبِا١ات

 اهِشأٝ

يف اخلذًٞ  ٗضعٔا مت

ِٞ ضيف بذاٙٞ اه

 .٘اهٚٞامل

اهضِٞ األٗىل ُٔاٙٞ خضارٝ اهقٌٚٞ صجوت يف  خطٛ 10

ًّ تارٙخ اهشزا١، أًا اهقٌٚٞ اهض٘قٚٞ هلذٖ 

 دج 410 000 قذر بـاهضِٞ 

تارٙخ  املِشآت اهتقِٚٞ

 اهِشأٝ

 - ًتِاقص 0 تارٙخ اهشزا١

اهتثبٚتات اهعِٚٚٞ 

 األخز٠

مت اصتعٌاهلا يف  /؟10/33

بذاٙٞ اهضِٞ 

 اجلذٙذٝ

عوٟ احلضاب  مت اهتِاسي عِٔا يف ُٔاٙٞ اهضِٞ ًتشاٙذ 0

 دج 330 000 مببوؼ 

)اهعٌوٚٞ متت بشٚم  دج 01 000صِذ مببوؼ إمجاهٛ قذرٖ  100مت اهتِاسي عّ  10/31/1034صِذ يف  000 ٓ٘ عذد صِذات املضآٌٞ .1

 .دج 310بِلٛ(، يف ُٔاٙٞ اهضِٞ كاُت قٌٚٞ اهضِذ اه٘احذ يف اهب٘رصٞ تقذر بـ 

 ًّ قٌٚتٔا. %90، أًا اهقٌٚٞ اهض٘قٚٞ اخلاصٞ بٔا قذر بـ ٗٓ٘ فزق غري ًربر دج 40 000اجلزد املادٜ هوتٌِ٘ٙات بني أْ قٌٚتٔا  ٓٛ  .1

 .03/30/1034أشٔز بذاٙٞ ًّ  9مت تأجري خمشْ هوػري ملذٝ  .4

 دج ًّ اهط٘اب  اهربٙذٙٞ. 1 000بقٚٞ حب٘سٝ املؤصضٞ ًا قٌتٕ  .0

 .دج 31 000مبِخٕ ختفٚض  بقٌٚٞ ٗعذت املؤصضٞ أحذ اهشبا٢ّ  .0

 دج. 4 000مل تضتوٍ املؤصضٞ فات٘رٝ تتعوق بإصالح آهٞ قٌٚتٔا  .5

 دج. 9 000مل تضتوٍ املؤصضٞ فات٘رٝ إُقاص بقٌٚٞ  .0

 املطو٘ب:

 حذد تارٙخ ُشأٝ املؤصضٞ. .3

 .13/31/1034صجى قٚ٘د اهتض٘ٙٞ يف  .1
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 إلًك ...

عزيزٍ التلنًذ  املكبل علِ شهادَ الباكالىريا  نهدٍ الًك 

هذه الباقُ اجملنعُ واليت حتتىٍ علِ جمنىعُ من التنارين 

الثانٌ : اعداد الكشىف املالًُ  اخلاصُ باجملال املفاهًنٌ

وحتلًلها  يف مادَ التشًري احملاسيب واملالٌ وهذا  لالستعداد 

لالمتحانات الزمسًُ نشأل اهلل لكه ولنا التىفًل والنجاح ملا 

 فًه اخلري للبالد والعباد    

 

 أخىكه وحمبكه يف اهلل: عًاشٌ األخضز

3AYACHI 
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 الطبًعُجدول حشاب النتائج حشب شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nايف١ٓ  ايبٝإ

 (70املبٝعات ٚاملٓتٛجات احملكك١                               )حس/

 (72اإلْتاج املضؿٕ أٚ املٓتكص َٔ املضؿٕٚ                 )حس/

 (     73)حس/           اإلْتاج املجبت                                                  

 (74)حس/        إعاْات االـتػالٍ                                           

 

  (74+ ش/73 + حس/ 72+ حس/ 77إْتاج ايف١ٓ املاي١ٝ               )= حس/  -1

 (60املمرتٜات املفتًٗه١                                         )حس/

 (62+حس/61األصؽ٣           )حس/ اخلعَات اخلاؼج١ٝ ٚاإلـتٗالنات

 

  ( 62+حس/61+ حس/ 67اـتٗالى ايف١ٓ املاي١ٝ         )= حس/ -2

  (  2  -1ايك١ُٝ املضاف١ يالـتػالٍ                         ) = -3

 (63أعبا٤ املفتضعَني                                           )حس/

 (64املُاث١ً                 )حس/ايضؽا٥ب ٚايؽـّٛ ٚاملعفٛعات 

 

  (د64+حس/63)حس/ – 3إمجايٞ فا٥ض االـتػالٍ                  ر -4  

 (75املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣                               )حس/

 (65األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣                                   )حس/

 (68ٚاملؤْٚات ٚصفا٥ؽ ايك١ُٝ   )حس/املضصصات يإلٖتالنات 

 (78اـرتجاع ع٢ً صفا٥ؽ ايك١ُٝ                                )حس/

 

  د78+ حس/ 68حس/  - 65حس/  - 75+ حس/ 4ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ ر=  -5  

 (76املٓتٛجات املاي١ٝ                                             )حس/

 (66)حس/                                            األعبا٤ املاي١ٝ     

 

  (66حس/  - 76ايٓتٝج١ املاي١ٝ                                 )= حس/ -6  

  (6+5ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب                )=  - 7

 (698+حس/695ايضؽا٥ب ايٛاجب ظفعٗا عٔ ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜ       )حس/

 (693+حس/692املؤج١ً)تػريات( عٔ ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜ  )حس/ايضؽا٥ب 

 

  ايضؽا٥ب ايٛاجب ظفعٗاد – 7ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ يألْمط١ ايعاظ١ٜ  ر -8

 (     77َٓتٛجات                          )حس/ -عٓاصؽ غري عاظ١ٜ

 (67أعبا٤                              )حس/ -عٓاصؽ غري عاظ١ٜ

 

  (67حس/  - 77غري ايعاظ١ٜ                         )= حس/ايٓتٝج١  -9

  (9+ 8صايف ْتٝج١ ايف١ٓ املاي١ٝ                     )=  –17
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  حتلًل نشب مشتىيات النتائج-

 (CA(HT)رقن األػوال خارج الزسن)÷(VAهؼذل اإلدهاج=القيوح الوعافح) :.هؼّذل اإلدهاج

 المؤسسات الخدماتية يقترب المعدل من الواحدفي 

 0.5في المؤسسات اإلنتاجية يقترب المعدل من 

 : .ًسة تجشئح القيوح الوعافح2.2 

 القيوح الوعافح÷ تالٌسثح للوستخذهيي= أػثاء الوستخذهيي* 

 القيوح الوعافح÷ * تالٌسثح للذّلح=العزائة ّالزسْم ّالوذفْػاخ الوشاتِح

 القيوح الوعافح÷ فائط االستغالل= إجوالي فائط االستغالل *تالٌسثح إلجوالي

 هالحظح: هجوْع ُذٍ الٌسة دائوا يساّي الْاحذ

  :(EBE.ًسة تجشئح إجوالي فائط االستغالل)3.2  

 (EBEإجوالي فائط االستغالل)÷ تالٌسثح للتثثيتاخ= الوخصصاخ لإلُتالكاخ ّ الوؤًّاخ ّخسائز القيوح* 

 (EBEإجوالي فائط االستغالل)÷ =األػثاء الواليح* تالٌسثح للوقزظيي 

 (EBE)إجوالي فائط االستغالل÷ * تالٌسثح للٌتيجح الؼاديح=الٌتيجح الؼاديح

ّْر ًشاغ الوؤّسسح4.2  يتم قياسه تمعدل تغير أحد مؤشرات نشاط المؤسسة.: .هؤشزاخ تط

 C(n-1)(÷Cn-C(n-1)) ونحسة المؤشرات كما يلي:c** نرمز للمؤشر تالرمز 

  ًسثح تغّيز رقن األػوال خارج الّزسن:-أ

 n-1= CAn-1(÷CAn-CAn-1)رقن األػوال للسٌح÷(n-1رقن األػوال للسٌح-nًسثح تغيز رقن األػوال=)رقن األػوال للسٌح

 n-1إًتاج السٌح÷(n-1إًتاج السٌح-nًسثح تغيز اإلًتاج=)إًتاج السٌح: ًسثح تغّيز اإلًتاج-ب

القيوح ÷(n-1القيوح الوعافح للسٌح-للسٌح nًسثح تغيز القيوح الوعافح=)القيوح الوعافح:(:VA)القيوح الوعافحًسثح تغّيز  -ج

    n-1الوعافح للسٌح

 (:RNE)ًسثح تغّيز الٌتيجح الّصافيح -د

 n-1للسٌح الٌتيجح الصافيح(÷n-1للسٌح الٌتيجح الصافيح-nًسثح تغيز الٌتيجح الصافيح=)الٌتيجح الصافيح للسٌح

  . ًسة الوزدّديح:5.2

 رؤّص األهْال الخاصح÷ ًسثح الوزدّديح الواليح =الٌتيجح الؼاديح قثل العزائة:ًسثح الوزدّديح الواليحا.

 الوْارد الثاتتح÷ ًسثح الوزدّديح االقتصاديح = إجوالي فائط االستغالل:ًسثح الوزدّديح االقتصاديحب.

 االحتياطاخ ّها يشاتِِا+ القزّض طْيلح األجل )اإلقتزاظاخ ّالذيْى الوواثلح(* الوْارد الثاتتح=رأص الوال+ 

 : يتن حساتَ ّفق طزيقتيي. قذرج الّتوْيل الذاتي3

 -(767و765تاستثناء الحساتين  76+ح/752تاستثناء حـ/ 75) ح/اجمالي فائض االستغالل+= قذرج التوْيل الذاتي  -أ

 +الضرائة على النتائج(667و665تاستثناء الحساتين  65+ح/652تاستثناء حـ/ 65)ح/

 (767+ح/765+ح/752+ح/78)ح/-(667+ح/665+ح/652+ح/68النتيجة الصافية للسنة المالية +)ح/= قذرج التوْيل الذاتي  -ب

  لتْسيغاألرتاح الوْسػح حيث األرتاح الوْسػح = الٌتيجح الصافيح  * ًسثح ا -= قذرج التوْيل الذاتي. التوْيل الذاتي4
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 شكل حشاب النتائج حشب الىظًفُ

 I - :حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ يف املؤـف١ ايتجاؼ١ٜ     

  جعٍٚ إعاظ٠ تؽتٝب األعبا٤ حفب ايٛظا٥ف: - 1 

 ايبٝإ املبًؼ املٛؾع ٚظٝف١ ايمؽا٤ ايٛظٝف١ ايتجاؼ١ٜ ٚظٝف١ اإلظاؼ٠

 608إىل حس/ 602حس/    

 62ٚ  61حس/

 63حس/

 64حس/

 68حس/

 حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ يف املؤـف١ ايتجاؼ١ٜ:- 2

 Nايف١ٓ  ايبٝإ

  ؼقِ األعُاٍ 

  + أعبا٤ ٚظٝف١ ايمؽا600٤= ش/ نًف١ املبٝعات -

  = ٖاَن ايؽبذ اإلمجايٞ

 + املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

 ايتهايٝف ايتجاؼ١ٜ  - 

 األعبا٤ اإلظاؼ١ٜ - 

 األصؽ٣ األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ - 

 +االـرتجاعات عٔ صفا٥ؽ ايك١ُٝ ٚ املؤْٚات  

 

  ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ 

 املٓتٛجات املاي١ٝ 

 األعبا٤ املاي١ٝ 

 

  ايٓتٝج١ املاي١ٝ 

  ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽٜب١ 

 ايضؽا٥ب ايٛاجب ظفعٗا ع٢ً ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜ 

 ايضؽا٥ب املؤج١ً )تػريات( ع٢ً ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜ 

 

  ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ يألْمط١ ايعاظ١ٜ 

  عٓاصؽ غري عاظ١ٜ َٓتٛجات 

  عٓاصؽ غري عاظ١ٜ أعبا٤ 

  ايٓتٝج١ غري ايعاظ١ٜ 

  صايف ْتٝج١ ايف١ٓ املاي١ٝ 
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II - :حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ يف املؤـف١ اإلْتاج١ٝ 

  جعٍٚ إعاظ٠ تؽتٝب األعبا٤ حفب ايٛظا٥ف: - 1   

 ايبٝإ املبًؼ املٛؾع ٚظٝف١ ايمؽا٤ ٚظٝف١ اإلْتاج ايٛظٝف١ ايتجاؼ١ٜ ٚظٝف١ اإلظاؼ٠

 608إىل حس/ 602حس/     

 62ٚ  61حس/

 63حس/

 64حس/

 68حس/

 ظا٥ٔ ٜطؽش ، َعٜٔ ٜضاف( 72)حس/ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ يف املؤـف١ اإلْتاج١ٝ:-2

 Nايف١ٓ  ايبٝإ

  ؼقِ األعُاٍ 

  72ش/ ++ أعبا٤ ٚظٝف١ ايمؽا٤+ أعبا٤ ٚظٝف١ االْتاج 601= ش/نًف١ املبٝعات -

  = ٖاَن ايؽبذ اإلمجايٞ

 + املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

 ايتهايٝف ايتجاؼ١ٜ  - 

 األعبا٤ اإلظاؼ١ٜ - 

 األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ - 

 +االـرتجاعات عٔ صفا٥ؽ ايك١ُٝ ٚ املؤْٚات  

 

  ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ 

 املٓتٛجات املاي١ٝ 

 األعبا٤ املاي١ٝ 

 

  ايٓتٝج١ املاي١ٝ 

  ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽٜب١ 

 ايضؽا٥ب ايٛاجب ظفعٗا ع٢ً ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜ 

 ايضؽا٥ب املؤج١ً )تػريات( ع٢ً ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜ 

 

  ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ يألْمط١ ايعاظ١ٜ 

  عٓاصؽ غري عاظ١ٜ َٓتٛجات 

  عٓاصؽ غري عاظ١ٜ أعبا٤ 

  ايٓتٝج١ غري ايعاظ١ٜ 

  صايف ْتٝج١ ايف١ٓ املاي١ٝ 
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َٔ حفاب ايٓتا٥ج يمؽن١ اي٥ٛاّ حتصًٓا ع٢ً َا ًٜٞ : :ايتُؽٜٔ األٍٚ

 املبًؼ  ٝإ ايب

 700000 إمجايٞ فا٥ض االـتػالٍ -4

 املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

 األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣

 عٔ صفا٥ؽ ايك١ُٝ ٚ املؤْٚات  املضصصات يالٖتالنات ٚ املؤْٚات ٚ االـرتجاعات 

200000 

140000 

320000 

80000 

 ....... ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ -5

 املٓتٛجات املاي١ٝ 

 األعبا٤ املاي١ٝ 

110000 

....... 

 ....... ايٓتٝج١ املاي١ٝ -6

 ....... ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب -7

 ايضؽا٥ب ايٛاجب ظفعٗا عٔ ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜ

 املؤج١ً ) تػريات ( عٔ ايٓتا٥ج ايعاظ١ٜايضؽا٥ب 

108300 

 سسس

 ....... يالْمط١ ايعاظ١ٜ ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ -8

 –َٓتٛجات  –عٓاصؽ غري عاظ١ٜ 

 -أعبا٤ -عٓاصؽ غري عاظ١ٜ 

 سسس

 سسس

 سسس ايٓتٝج١ غري ايعاظ١ٜ -9

 ....... صايف ْتٝج١ ايف١ٓ املاي١ٝ -10

 َعًَٛات إضاف١ٝ:

 . %19االؼباش = َععٍ ايضؽا٥ب ع٢ً  -1

فٛا٥ض ايك١ُٝ عٔ صؽٚج االصٍٛ املجبت١ غري املاي١ٝ بك١ُٝ  752ٜتضُٔ حفاب املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ االصؽ٣ احلفاب 

30000 DA . 

ْٛاقص ايك١ُٝ عٔ صؽٚج االصٍٛ املجبت١ غري املاي١ٝ بك١ُٝ  652ٜتضُٔ حفاب االعبا٤ ايعًُٝات١ٝ االصؽ٣ احلفاب  -2

55000 DA . 

 العبا٤ املاي١ٝ احلفابني :ٜتضُٔ حفاب ا -3

  10000مببًؼ  -ْٛاقص ايك١ُٝ –فاؼم ايتكِٝٝ عٔ االصٍٛ املاي١ٝ  665احلفاب DA 

  15000اخلفا٥ؽ ايصاف١ٝ عٔ عًُٝات ايتٓاؾٍ عٔ اصٍٛ َاي١ٝ  مببًؼ  667احلفاب  DA 

 ٜتضُٔ حفاب املٓتٛجات املاي١ٝ احلفابني : -4

  20000مببًؼ  -فٛا٥ض ايك١ُٝ –فاؼم ايتكِٝٝ عٔ االصٍٛ املاي١ٝ  765احلفاب DA 

  50000االؼباش ايصاف١ٝ عٔ عًُٝات ايتٓاؾٍ عٔ اصٍٛ َاي١ٝ  مببًؼ  767احلفاب  DA. 

 أحفب قعؼ٠ ايتٌُٜٛ ايػاتٞ بطؽٜكتني خمتًفتني. أنٌُ جعٍٚ حفاب ايٓتا٥ج.املطًٛب :

َٔ أؼباحٗا ايصاف١ٝ ع٢ً  % 45إ ايمؽن١ ٚؾعت يف ْٗا١ٜ ايف١ٓ املاي١ٝ أحفب ايتٌُٜٛ ايػاتٞ اغا عًُت  -1

 ايمؽنا٤.
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 2011ٚ2201222املعًَٛات َفتضؽج١ َٔ ظفاتؽ َؤـف١ "ايٓجاش" ايصٓاع١ٝ ٚاملتعًك١ بعٚؼتٞ  : ايتُؽٜٔ ايجاْٞ

 2012  2011 ايبٝإ

 1400000 1250000 املبٝعات ٚ املٓتٛجات املًخك١

 40000 70000 االْتاج املضؿٕ اٚ املٓتكص َٔ املضؿٕٚ

 62000 32500 االْتاج املجبت

 سسسسسسسسسسس 15000 اعاْات االـتػالٍ

 440000 360000 ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب

 356400 291600 ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ يًف١ٓ املاي١ٝ

 900000 800000  اـتٗالى ايف١ٓ املاي١ٝ

 80000 85000 اعبا٤ املفتضعَني

 32500 27500 ايضؽا٥ب ٚ ايؽـّٛ ٚ املعفٛعات املُاث١ً

 105000 92000 املضصصات يالٖتالنات ٚ املؤْٚات

 18000 30000 االعبا٤ املاي١ٝ

 اـتضؽجٓا َاًٜٞ: 2012ٚ َٔ املٝؿا١ْٝ اخلتا١َٝ يعٚؼ٠ 

 ظج500000املُاث١ً=ظج    ،      االقرتاضات ٚايعٜٕٛ 2000000ؼاك املاٍ=

 احفب بايٓفب١ يهٌ ظٚؼ٠ ايك١ُٝ املضاف١ ٚامجايٞ فا٥ض االـتػالٍ -1ايعٌُ املطًٛب: 

   :َععٍ االظَاج، ْفب جتؿ١٥ ايك١ُٝ املضاف١ ْٚفب جتؿ١٥ امجايٞ فا٥ض االـتػالٍ 201222احفب بايٓفب١ يعٚؼ٠  -2

 احفب ْفب تػري نٌ َٔ: ؼقِ االعُاٍ، ايك١ُٝ املضاف١، االْتاج، ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ -3

 2012يعٚؼ٠   احفب ْفب املؽظٚظ١ٜ -2

 َٔ حفاب ايٓتا٥ج ملؤـف١ ايصَٛاّ اـتضؽجٓا املعًَٛات ايتاي١ٝ : ايتُؽٜٔ ايجايح:

،  ظج 90000، املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ االصؽ٣ =  ظج 1500000، اْتاج ايف١ٓ املاي١ٝ =  ظج 700000ايك١ُٝ املضاف١ = 

 ، ظج65000، املٓتٛجات املاي١ٝ =  ظج 30000االـرتجاعات عٔ صفا٥ؽ ايك١ُٝ ٚ املؤْٚات = 

 ، ظج50000، االعبا٤ ايعًُٝات١ٝ االصؽ٣ =  ظج120000أعبا٤ املفتضعَني = 

 .ظج 45000العبا٤ املاي١ٝ = ، ا ظج 150000املضصصات يالٖتالنات ٚ املؤْٚات ٚ صفا٥ؽ ايك١ُٝ =  

 املطًٛب :

 احفب اـتٗالى ايف١ٓ املاي١ٝ. -1

 احفب امجايٞ فا٥ض االـتػالٍ. -2

 احفب ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ. -3

 احفب ايٓتٝج١ املاي١ٝ. -4

احفب ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب -5
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 : 2011ٚ  2012َٔ حفاب ايٓتا٥ج ملؤـف١ ايصفا٤ اـتضؽجت املعًَٛات ايتاي١ٝ يًعٚؼ٠   :ايتُؽٜٔ ايؽابع

 2011ايعٚؼ٠  2012ايعٚؼ٠  ايبٝإ

 800000 1000000 املبٝعات ٚ املٓتٛجات املًخك١

 1300000 1400000 اْتاج ايف١ٓ املاي١ٝ

 980000 900000 ايك١ُٝ املضاف١

 ؟؟؟ ؟؟؟ امجايٞ فا٥ض االـتػالٍ

 210000 300000 ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب

 360000 400000 ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ يًف١ٓ املاي١ٝ

 300000 300000 أعبا٤ املفتضعَني

 80000 100000 ايضؽا٥ب ٚ ايؽـّٛ ٚ املعفٛعات املماب١ٗ

 180000 160000 املضصصات يالٖتالنات ٚ املؤْٚات ٚ صفا٥ؽ ايك١ُٝ

 سسس 60000 االعبا٤ املاي١ٝ

 َٔ املٝؿا١ْٝ اخلتا١َٝ اـتضؽجٓا َا ًٜٞ :

 .ظج2400000االقرتاضات ٚ ايعٜٕٛ املاي١ٝ املماب١ٗ ظج 15000000ؼاك املاٍ 

 املطًٛب :

 احفب بايٓفب١ يهٌ ظٚؼ٠ امجايٞ فا٥ض االـتػالٍ. -1

 :  2012احفب بايٓفب١ يًعٚؼ٠  -2

 .َععٍ االظَاج 

  فا٥ض االـتػالٍ.احفب ْفب جتؿ١٥ ايك١ُٝ املضاف١ ، ْفب جتؿ١٥ 

 .احفب ْفب تػري : ؼقِ االعُاٍ ، ايك١ُٝ املضاف١ ، اْتاج ايف١ٓ ، ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ 

 .احفب ْفب املؽظٚظ١ٜ 

 اخلاص١ مبؤـف١ جؽجؽ٠ االْتاج١ٝ 2012حتصًٓا ع٢ً املعًَٛات ايتاي١ٝ يعٚؼ٠   ايتُؽٜٔ اخلاَق:

 املبايؼ ؼ.ش املبايؼ ؼ.ش

70 2500000 60 1200000 

72 150000 61 120000 

73 0 62 100000 

74 0 63 220000 

 310000 64 30000= 752َٓٗا ش  200000 75

 40000=652َٓٗا ش 150000 65 15000=767ٚ ش/20000=765َٓٗا ش110000 76

 18000=667ٚ ش20000=665َٓٗا ش 80000 66 80000 78

 300000 68 %19َععٍ ايضؽا٥ب =

حفاب قعؼ٠ ايتٌُٜٛ ايػاتٞ  –حفاب ْفب جتؿ١٥ ايك١ُٝ املضاف١  –اععاظ جعٍٚ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايطبٝع١  املطًٛب :

َٔ اؼباحٗا ايصاف١ٝ. %20حفاب ايتٌُٜٛ ايػاتٞ عًُا إ املؤـف١ تٛؾع –اْطالقا َٔ ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ يًف١ٓ املاي١ٝ 
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 حتصًٓا ع٢ً املعًَٛات ايتاي١ٝ: Nَٔ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ ملؤـف١ "ايفٓا٤" يف ايف١ٓ   ايتُؽٜٔ ايفاظك

 =ٞؼقِ األعُاٍ %25ظج ٚ ٖٛ ميجٌ  850000ٖاَن ايؽبذ اإلمجاي َٔ 

  :ظج 450000املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ تكعؼ ب 

 .األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ متجٌ ْصف املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

 :ٞظج 220000ظج ٚ  180000ايتهايٝف ايتجاؼ١ٜ ٚ األعبا٤ اإلظاؼ١ٜ ع٢ً ايتٛاي 

 .ايٓتٝج١ املاي١ٝ متجٌ ْصف ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ 

 =ظج 560000املٓتٛجات املاي١ٝ 

  25َععٍ ايضؽٜب١ ع٢ً األؼباش%  

 أعبا٤ ٚ َٓتٛجات َعع١َٚ-ايعٓاصؽ غري ايعاظ١ٜ 

 ع١َٚاـرتجاعات عٔ صفا٥ؽ ايك١ُٝ ٚ املؤْٚات َع 

 
 جعٍٚ إعاظ٠ تٛؾٜع األعبا٤ حفب ايطبٝع١  نايتايٞ:

 68حس/ 64         61حس/ 608         602حس/ سٛؾعَبًسسسسؼ َسسسسسسس ايٛظسسسسسسسسسسسسسسسسا٥ف

 ٚظٝف١ ايمسسسسسسسؽا٤

 ايٛظٝف١ ايتجسسسساؼ١ٜ

 ٚظٝف١ اإلظاؼ٠

..................... 

..................... 

..................... 

30% 

2 

3/10 

45% 

5 

5/10 

 ؟

1 

2/10 

 

 /ظج 2200000َمرتٜات ايبضا٥ع املبٝع١ = 600حس 

 /ظج 120000أعبا٤ املفتضعَني= 63حس 

 /ظج 80000ايضؽا٥ب ٚ ايؽـّٛ ٚ املعفٛعات املُاث١ً = 64حس 

 :املطًسسسسسٛب

 حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ ملؤـف١ ايفٓا٤. .1

 إجناؾ جعٍٚ إعاظ٠ تٛؾٜع األعبا٤ حفب ايطبٝع١ .   .2

 أجنؿ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايطبٝع١. .3
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 َٔ  َٝؿإ املؽاجع١ قبٌ اجلؽظ ملؤـف١ "ايفاٚؼ٠ " اـتضؽجٓا األؼصع٠ ايتاي١ٝ: ايتُؽٜٔ ايفابع :

 املٓتٛجات األعبا٤

 املبايؼ احلفابات املبايؼ احلفابات

 املفتًٗه١املمرتٜات 

 اخلعَات اخلاؼج١ٝ

 اخلعَات ت اخلاؼج١ٝ األصؽ٣ 

 أعبا٤ املفتضعَني

 ايضؽا٥ب ٚ ايؽـّٛ ٚ املعفٛعات املُاث١ً

 األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣

 خمصصات اٖتالنات / َؤْٚات ٚ صفا٥ؽ ايك١ُٝ

 األعبا٤ املاي١ٝ

400000 

80000 

20000 

50000 

20000 

20000 

45000 

25000 

 ايبضا٥عاملبٝعات َٔ 

 املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣

 اـرتجاعات عٔ خ. ق١ُٝ ٚ َؤْٚات

 َٓتٛجات املاي١ٝ

 املٓتٛجات-ايعٓاصؽ غري ايعاظ١ٜ 

540000 

30000 

10000 

20000 

- 

 

 

 602َٔ املمرتٜات املفتًٗه١ متجٌ دلُٛع احلفابات َٔ  %25إيٝو جعٍٚ تٛؾٜع األعبا٤ حفب ايٛظٝف١ عًُا إٔ 

  608إىل 

ايٛظسسسسسسسسسسا٥ف                                                                                                

 األعبا٤

 ٚظٝف١ اإلظاؼ٠ ايٛظٝف١ ايتجاؼ١ٜ ٚظٝف١ ايمؽا٤ اجملُٛع املٛؾع

 608اىل حس/602حس/

 62ٚحس/ 61حس/  

 63حس/

 64حس/

 68/ش

....................... 

....................... 

....................... 

....................... 

........................ 

30% 

25% 

2 

10% 
 

 
 

20% 

45% 

2 

40% 
 

 
 

50% 

30% 

4 

50% 
 

 
 

 إععاظ جعٍٚ تؽتٝب األعبا٤ حفب ايٛظا٥ف. إععاظ جعٍٚ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايطبٝع١.  املطًٛب:

 ايٛظٝف١ . إععاظ حفاب ايٓتا٥ج حفب .1

 

 إـتضؽجٓا  املعًَٛات ايتاي١ٝ: 31/12/2013َٔ ظفاتؽ َؤـف١  املٓاؼ ايتجاؼ١ٜ بتاؼٜط        ايتُؽٜٔ ايجأَ

 ظج. 2 200 000صايف ْتٝج١ ايف١ٓ املاي١ٝ :،  ظج. 500 000ايضؽا٥ب ايٛاجب١ ايعفع  : -

 ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب .  0.8ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ =  -

 املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣.       1/2ايعًُٝات١ٝاألصؽ٣ =األعبا٤  -

 ؼقِ األعُاٍ. 1/12=  

 ظج )ؼ.َعٜٔ(. 100 000=  6030ظج ،  ش/ 2 500 000=  600ش/ -

 . األعُاٍ ؼقِ َٔ ℅ 40ٖاَن ايؽبذ اإلمجايٞ = ، ظج. 2 800  00أعبا٤ ٚظٝف١ ايمؽا٤ =  -

 78ظج . ش/ 500 000=  76ظج    ،     ش/ 400 000=  67ش/  ،أعبا٤ إظاؼ١ٜ. 2تهايٝف ايتجاؼ١ٜ =  -

=0 . 

 أجنؿ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ َبٝٓا ايعًُٝات احلفاب١ٝ ايضؽٚؼ١ٜ. -1 : املطًٛب

 فا٥ض إلمجايٞ بايٓفب١ املضاف١ ايك١ُٝ جتؿ١٥ ْفب١./ 50 ℅َععٍ اإلظَاج = إغا عًُت إٔ :  -2                         

 .℅20 يًعٚي١ بايٓفب١ املضاف١ ايك١ُٝ جتؿ١٥ ْفب١./℅50 اإلـتػالٍ

 إمجايٞ فا٥ض االـتػالٍ ./ أعبا٤ املفتضعَني . ايضؽا٥ب ٚايؽـّٛ َبًؼ ايك١ُٝ املضاف١ . /  -  احفب :          
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 حتصًٓا ع٢ً املعًَٛات ايتاي١ٝ: 2013يف١ٓ  ايٓٛؼ " َٔ حتًٌٝ اـتػالٍ َؤـف١ "  : ايتُؽٜٔ ايتاـع 

 ظج 1160000ايفرت٠      =  تهًف١ إْتاج -

 ظج 260000تهًف١ اإلْتاج املضؿٕ =  -

 أعبا٤ ٚظٝف١ اإلْتاج متجٌ ضعف أعبا٤ ٚظٝف١ ايمؽا٤. -

 ظج  800000املٛاظ األٚي١ٝ املفتًٗه١ =  601احلسفاب  -

 % َٔ ؼقِ األعُاٍ. 60ٖاَن ايؽبذ اإلمجايٞ ميجٌ  -

 ظج. 320000املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ =  -

 ظج. 230000ظج ٚ 140000ايتجاؼ١ٜ ٚ األعبا٤ اإلظاؼ١ٜ ع٢ً ايتٛايٞ:ايتهايٝف  -

 ظج 100000األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣= -

 ظج  50000ايٓتٝج١ املاي١ٝ =  -

 ظج  70000املٓتٛجات املاي١ٝ =  -

  % 19َععٍ ايضؽٜب١ ع٢ً األؼباش  -

 )َعع١َٚ ( َٓتٛجات –ايعٓاصؽ غري ايعاظ١ٜ  -

 )َعع١َٚ (   أعبا٤   –ايعٓاصؽ غري ايعاظ١ٜ  -

 )َعع١َٚ ( اـرتجاعات عٔ صفا٥ؽ ايك١ُٝ ٚاملؤْٚات -

 )َعع١َٚ (اإلْتاج املجبت ٚ إعاْات اإلـتػالٍ  -

 نُاًٜٞ: ايٓٛؼ " "جعٍٚ  تٛؾٜع األعبا٤ حفب ايطبٝع١ بايٓفب١ ملؤـف١ 

 68حس/ 64ٚ حس/ 63حس/ 62ٚ حس/ 61حس/ 608إىل   602حس/ ٛؾعسؼ املاملبً ايبٝإ

 ايمسسسسسسسؽا٤ٚظٝف١ 

 ٚظٝف١ اإلْتاج

ايٛظٝف١ 

 ايتجسسسساؼ١ٜ

 ٚظٝف١ اإلظاؼ٠

........ 

........ 

........ 

........ 

25 % 

50 % 

10 % 

15 % 

25 % 

50 % 

30 % 

15 % 

25 % 

- 

30 % 

15 % 

  25 % 

- 

30 % 

55 % 

 ........ ........ ........ ........ ........ اجملُٛع

 املطًٛب:  

 َربؼا خمتًف ايعًُٝات احلفاب١ٝ. " ايٓٛؼ" إععاظ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ ملؤـف١  .1

   ." ايٓٛؼ"إجناؾ جعٍٚ إعاظ٠ تٛؾٜع األعبا٤ حفب ايطبٝع١ ملؤـف١  .2

 . " ايٓٛؼ"أجنؿ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايطبٝع١ ملؤـف١  .3
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 إحع٣ املؤـفات اإلْتاج١ٝ:املعًَٛات ايتاي١ٝ َفتضؽج١ َٔ أؼصع٠ حفابات  ايتُؽٜٔ ايعالؽ

 ٚ اإلظاؼ٠ ٚ ايتجاؼ١ٜ ٚ االْتاج ٚ ايمؽا٤ املبًؼ املٛؾع ايبٝإ

 20000 30000 30000 20000 ؟ 608إىل 602متجٌ 60َٔ حس℅10

 70000 140000 105000 35000 ؟ 61+62

 30000 60000 45000 40000 ؟ 63

 15000 25000 15000 20000 ؟ 64

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 68

 154000 362000 391000 183000 ؟ اجملُٛع

 ظج  50000 املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣     َؽ٠ ايٓتٝج١ ايعًُٝات100١ٝؼقِ األعُاٍ:

 ظج 60000األعبا٤ املاي١ٝ : - ظج   20000األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣   -   ظج  90000 املٓتٛجات املاي١ٝ 

 ظج 600000ايك١ُٝ املضاف١ 

 ظج 59500ايعٓاصؽ غري ايعاظ١ٜ املٓتٛجات 

 فٝطًب حتعٜعٙ 72( َعع١َٚ أَا احلفاب  67ٚ78ٚ 74ٚ  73احلفابات)

 املطًٛب:

 املٛاظ األٚي١ٝ  601حتعٜع ق١ُٝ احلفاب  .1

 إععاظ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايطبٝع١ .2

 إععاظ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ .3

 َٔ أؼصع٠ حفابات إحع٣ املؤـفات ايتجاؼ١ٜ:املعًَٛات ايتاي١ٝ َفتضؽج١  ايتُؽٜٔ احلاظٟ عمؽ :

 ظج  80000خمؿٕٚ آصؽ املع٠ َٔ ايبضا٥عظج   ،    60000خمؿٕٚ أٍٚ املع٠ َٔ ايبضا٥ع 

 ظج  520000َمرتٜات ايفٓسسس١ َٔ ايبضا٥ع 

 َٔ ؼقِ األعُاٍ℅47ٖاَن ايؽبذ اإلمجايٞ 

 (600) َٔ َمرتٜات ايبضاع١ املبٝع١ ℅10دلُٛع أعبا٤ ايٛظٝف١ ايمؽا٤ 

 ظج140000دلُٛع أعبا٤ ٚظٝف١ اإلظاؼ٠

 ظج  30000َٔ ؼقِ األعُاٍز اـرتجاع ع٢ً صفا٥ؽ ايك١ُٝ ٚ املؤْٚات= ℅10صايف ْتٝج١ ايف١ٓ املاي١ٝ 

 ع٢ً ايرتتٝبظج  40000ٚ ظج  60000  األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ ٚ املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ

 ظج  20000ز إعاْات االـتػالٍ=ظج   55000ٚ األعبا٤ املاي١ٝ ظج  75000املٓتٛجات املاي١ٝ 

 ظج  85000األعبا٤:–ٚ ايعٓاصؽ غري ايعاظ١ٜ ظج  35000املٓتٛجات :–ايعٓاصؽ غري ايعاظ١ٜ 

 اجلعٍٚ ايتايٞ ٜبني تٛؾٜع إعاظ٠ تٛؾٜع ايٛظا٥ف ع٢ً األعبا٤:

 68 64 63 62+61 608-602 ايبٝإ

 ℅20 ℅20 ℅20 ℅30 ℅10 ٚظٝف١ ايمؽا٤

 ℅15 ℅15 ℅20 ℅25 ℅15 ايٛظٝف١ ايتجاؼ١ٜ

 ℅10 ℅20 ℅20 ℅40 ℅10 ٚظٝف١ اإلظاؼ٠

 املطًٛب:

 إععاظ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١ .1

 ٚ أْ٘ ال تٛجع ضؽا٥ب َؤج١ً℅ 25إععاظ حفاب ايٓتا٥ج إغا عًُت إ َععٍ ايضؽا٥ب ع٢ً ايٓتا٥ج  .2
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 مجاٍ ٚاصٛاْ٘  : إيٝو املعًَٛات ايتاي١ٝ ملؤـف١  : ايتُؽٜٔ ايجاْٞ عمؽ

َٔ املمرتٜات املفتًٗه١ ٖٞ  %25يف حني إٔ األعبا٤ تتٛؾع ع٢ً ايٛظا٥ف ٚفل اجلعٍٚ املٛايٞ َع ايعًِ إٔ 

 (601َٛاظ أٚي١ٝ َفتًٗه١ يف ايع١ًُٝ االْتاج١ٝ)حس/

املبًؼ  ايبٝإ

 املٛؾع

ٚظٝف١ 

 ايمؽا٤

ٚظٝف١ 

 االْتاج

ايٛظٝف١ 

 ايتجاؼ١ٜ

ٚظٝف١ 

 االظاؼ٠

 ؟ %10 %40 %30 ؟ 608حس/-602حس/

 20% %40 %20 %20 ؟ 62+حس/61حس/

 ؟ %35 %25 %20 ؟ 63

 %60 %10 %20 %10 ؟ 64

 %25 %25 %25 %25 ؟ 68

 املطًٛب:

 %19أجنؿ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايطبٝع١ َع ايعًِ إٔ َععٍ ايضؽا٥ب ع٢ً األؼباش ٖٛ  .1

 أجنؿ جعٍٚ إعاظ٠ تؽتٝب األعبا٤ حفب ايٛظا٥ف .2

 أجنؿ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبًؼ اـِ احلفاب ؼ.ش املبًؼ اـِ احلفاب ؼ.ش

 500.000 املمرتٜات املفتًٗه١ 60 1.000.000 املبٝعات َٔ ايبضا٥ع ٚ املٓتٛجات  70

 60.000 اخلعَات اخلاؼج١ٝ 61 200.000 االْتاج باملضؿٕ 72

 50.000 اخلعَات اخلاؼج١ٝ األصؽ٣ 62 100.000 االْتاج املجبت 73

ايعًُٝات١ٝاملٓتٛجات  75  50.000 ايضؽا٥ب ٚ ايؽـّٛ 64 300.000 

 100.000 األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ 65 50.000 املٓتٛجات املاي١ٝ 76

 100.000 خمصصات االٖتالى ٚ صفا٥ؽ ايك١ُٝ 68   
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 إيٝو حفاب ايٓتا٥ج ملؤـف١ "املمؽم" ايتجاؼ١ٜ : ايتُؽٜٔ ايجايح عمؽ

 املبًؼ ايبٝإ

 ت َٔ ايبضا٥ع ٚ املٓتٛجات املبٝعا

 اعاْات االـتػالٍ

 ؟

 ؟

 ؟ اْتاج ايف١ٓ املاي١ٝ

 املمرتٜات املفتًٗه١

اخلعَات اخلاؼج١ٝ ٚ االـتٗالنات 

 األصؽ٣

 ؟

 ؟

 ؟ اـتٗالى ايف١ٓ املاي١ٝ

100000 ايك١ُٝ املضاف١ يالـتػالٍ

0 

 أعبا٤ املفتضعَني

ايضؽا٥ب ٚ ايؽـّٛ ٚ املعفٛعات 

 املُاث١ً

 ؟

 ؟

 ؟ امجايٞ فا٥ض االـتػالٍ

 املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ

 األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ

خمصصات االٖتالى ٚ صفا٥ؽ 

 ايك١ُٝ

 االـرتجاعات عٔ صفا٥ؽ ايك١ُٝ 

85000 

95000 

 ؟

 ؟

 ؟ ايٓتٝج١ ايعًُٝات١ٝ

 املٓتٛجات املاي١ٝ

 األعبا٤ املاي١ٝ

40000 

 ؟

  - 10000 ايٓتٝج١ املاي١ٝ

 ؟ ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب

 ؟ ايضؽا٥ب ايٛاجب ظفعٗا

 ؟ ايٓتٝج١ ايصاف١ٝ يألْمط١ ايعاظ١ٜ

 املٓتٛجات غري ايعاظ١ٜ

 األعبا٤ غري ايعاظ١ٜ

- 

- 

 ؟ ايٓتٝج١ غري ايعاظ١ٜ

 375000 صايف ْتٝج١ ايف١ٓ املاي١ٝ

 املعًَٛات ايتاي١ٝإيٝو 

  25َععٍ ايضؽا٥ب ع٢ً أؼباش ايمؽنات% 

  = خمصصات االٖتالى ٚ صفا٥ؽ ق١ُٝ  5اـرتجاعات عٔ صفا٥ؽ ق١ُٝ 

  ٖٞ ع٢ً ايتٛايٞ %10ٚ  %40ْفب١ جتؿ١٥ ايك١ُٝ املضاف١ بايٓفب١ يًُفتضعَني ٚ ايعٚي١ 

  املمرتٜات املفتًٗه١أعبا٤ املفتضعَني = اخلعَات اخلاؼج١ٝ + االـتٗالنات األصؽ٣ = ْصف 

 /اعاْات االـتػالٍ 74ش/  10املبٝعات َٔ ايبضا٥ع ٚ املٓتٛجات املًخك١ =  70ش 

 أنٌُ حفاب ايٓتا٥ج أعالٙ املطًٛب:

 



  -حشاب النتائج  –ـــــــــــــــالعدد الثالث : اعداد الكشىف املالًُ وحتلًلها ـــــــــــــــــــــــجملُ متعُ احملاسبُ ــــــــــ

 
16 

 

)ايتُؽٜٔ ايجايح املٛضٛع األٍٚ( َٔ حفاب ايٓتا٥ج ملؤـف١ جؽجؽ٠  2013َٔ بهايٛؼٜا  :ؽابع عمؽ ايتُؽٜٔ اي

 اـتضؽجٓا َا ًٜٞ

  ظج1000000االـتػالٍ: إمجايٞ فا٥ض 

  : ظج300000املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

  :ظج160000األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

  : ظج150000املٓتٛجات املاي١ٝ 

  :ظج70000األعبا٤ املاي١ٝ 

  ظج860000ايٓتٝج١ ايعاظ١ٜ قبٌ ايضؽا٥ب 

 ايٓتٝج١ غري ايعاظ١ٜ َعع١َٚ 

  25ْفب١ ايضؽا٥ب ع٢ً األؼباش% 

 ١َعًَٛات إضافٝ

 :ٜتضُٔ حفاب املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

   /ظج40000: 752ش 

 :ٜتضُٔ حفاب األعبا٤ ايعًُٝات١ٝ األصؽ٣ 

   /ظج65000: 652ش 

 :ٜتضُٔ حفاب األعبا٤ املاي١ٝ احلفابني 

  /ظج15000: 665ش 

  /ظج20000: 667ش 

 :ٜتضُٔ حفاب َٓتٛجات َاي١ٝ احلفابني 

   /ظج25000: 765ش 

   /ظج40000: 767ش 

 املطًٛب:

 أحفب قعؼ٠ ايتٌُٜٛ ايػاتٞ .1

 َٔ أؼباحٗا %40احفب ايتٌُٜٛ ايػاتٞ اغا عًُت إٔ املؤـف١ تٛؾع  .2
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 :2012/ 12/  31يتهٔ يعٜو املعًَٛات االـتػالي١ٝ يف َؤـف١ " ايتفٛم" ايتُؽٜٔ اخلاَق عمؽ :

 ظج 528000 ايك١ُٝ املضاف١ = 

 ظج 328000األٚي١ٝ املفتًٗه١ = املٛاظ  601ش/

 ظج11000ش/ إْتاج خمؿٕ = 

 ظج 64000املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ االصؽ٣= 

 ظج  54000املٓتٛجات املاي١ٝ= 

 

 ظج 63000اـرتجاعات االـتػالٍ =

 ظج  24200االعبا٤ املاي١ٝ = 

 ظج  84800االعبا٤ ايعًُٝات١ٝ االصؽ٣ 

 %19َععٍ ايضؽا٥ب 

 

 تتٛؾع نُا ًٜٞ:اَا االعبا٤ االصؽ٣  

 ٚظٝف١ االظاؼ٠ ايٛظٝف١ ايتجاؼ١ٜ ٚظٝف١ االْتاج ١ ايمؽا٤ٝفٚظ املبًؼ املٛؾع  ايبٝإ

 608-602َٔ ش/

 اخلعَات اخلاؼج١ٝ 

 اعبا٤ املفتضعَني 

 ايضؽا٥ب ٚايؽـّٛ 

 خمصصات إ ّ خ ايك١ُٝ 

65000 

 ؟

234000 

0 

152000 

1 

15000 

15% 
- 

8% 

8 

35000 

65% 

- 

52% 

2 

15000 

 ؟

- 

 ؟

2 

15000 

10% 

- 

20% 

 :املطًٛب

 اجنؿ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايطبٝع١؟ -1

 أحفب ايٓفب ايتاي١ٝ : َععٍ اإلظَاج ، ْفب جتؿ١٥ ايك١ُٝ املضاف١ ٚإمجايٞ فا٥ض اإلـتػالٍ -2

 انٌُ جعٍٚ اعاظ٠ تؽتٝب االعبا٤ حفاب ايٛظا٥ف؟ -3

 اجنؿ حفاب ايٓتا٥ج حفب ايٛظٝف١؟ -4

 ظج 12000فاؼم ايتكِٝٝ عسٔ أصسٍٛ َايٝس١ ْسٛاقص ايكُٝس١ مببًسؼ        665ٜتضُٔ حفاب االعبا٤ املاي١ٝ ش/ -5

 ظج   24000فاؼم ايتكِٝٝ عٔ أصٍٛ َاي١ٝ فٛا٥ض ايك١ُٝ مببًؼ  765ٜتضُٔ حفاب املٓتٛجات املاي١ٝ ش/

تس١ بٓفسب١   فسٛا٥ض ايكُٝس١ عسٔ صسؽٚج االصسٍٛ املجب      752ٚ ٜتضُٔ حفاب املٓتٛجات ايعًُٝات١ٝ حفساب  

30%. 

 أحفب قعؼ٠ ايتٌُٜٛ ايػاتٞ ؟ املطًٛب
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 أعزار ٚحتًٌٝ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايٛظٝف١ٝ املدتصر٠ ظهٌ املٝسا١ْٝ-

 % املبـايؼ ارتصــّٛ % املبـايؼ األصــٍٛ

 ....... ×××× املٛارر ايجابت١ ....... ×××× االشتدزاَات ايجابت١

  ........ املٛارر ارتاص١           

  ....... ايزٜٕٛ املاي١ٝ           

 ....... ×××× ارتصّٛ املتزاٚي١  ....... ×××× األصٍٛ املتزاٚي١

 ... ....... يالشتػالٍ         ... ........ يالشتػالٍ           

 ... ....... خارز االشتػالٍ        ... ........ خارز االشتػالٍ

 ... ....... خس١ٜٓ ارتصّٛ        ... ........ خس١ٜٓ األصٍٛ

 011 ××××××× زتُــٛع ارتصــّٛ 011 ××××××× زتُــٛع األصــٍٛ

 

 إعادة ترتيب عناصر امليزانية الوظيفية

 عناصرالخصوم عناصر األصول

 
 األصول غٌر الجارٌة مجموع مثل ت  

 التثبٌتات المعنوٌة-
 التثبٌتات العٌنٌة-
 التثبٌتات المالٌة-

: هً األصول الجارٌة لالستغالل.1
المرتبطة بالنشاط العادي للمؤسسة. 

الزبائن والحسابات مثل: المخزونات، 
 الملحقة، المدٌنون اآلخرون

: هً األصول الجارٌة خارج االستغالل.2
المتعلقة بالنشاط غٌر العادي 
للمؤسسة. مثل: القٌم النقولة 

 للتوظٌف، األعباء المعاٌنة مسبقا.
هً الموجودات المالٌة  خزٌنة األصول:.3

المتاحة للمؤسسة. تتمثل فً: البنوك 
صندوق، الهٌئات الحسابات الجارٌة، ال

 المالٌة األخرى.
 

الجارٌة( األصول المتداولة(: 

 :الموارد الخاصة.1
ٌ مثل مجموع رؤوس األموال الخاصة + 
مجموع اإلهتالكات والمؤونات وخسائر 

 القٌمة لجانب األصول.
 الدٌون المالٌة:.2

ت مثل الخصوم غٌر الجارٌة )إقتراضات 

 لدى مؤسسات القرض(.

:االستخدامات الثابتة 
 :الموارد الثابتة 

 

 الجارٌة(الخصوم المتداولة(: 
 
: هً الدٌون غٌر المالٌة لالستغالل.1

 المتعلقة بالنشاط العادي للمؤسسة.
مثل: موردو المخزونات والخدمات، 

 الضرائب على رقم األعمال...
هً الدٌون غٌر : خارج االستغالل.2

المالٌة التً ال تتعلق بالنشاط العادي 
للمؤسسة. مثل: موردو التثبٌتات، 

 النتائج...الضرائب على 
تتمثل فً الخزٌنة  :خزٌنة الخصوم.3

السالبة مثل: السحب على المكشوف 
 )المساهمات البنكٌة الجارٌة(
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 انًٍساٍَح انٕظٍفٍح:ذحهٍم 
( FRNGراش انًال انعايم انصافً االجًانً)    -0

 االسرخذاياخ انثاترح  –= انًٕارد انثاترح 

 انخصٕو انًرذأنح –= االصٕل انًرذأنح أٔ      

(1<FRNG)  قاعذج انرٕازٌ انٕظٍفً يحققح أي

انًٕارد انثاترح يٕند كم االسرخذاياخ انثاترح ٔ جسء يٍ 

 انًرذأنح )اياٌ يثذئً نهًؤسسح(االصٕل 

(1>FRNG)  ًعذو احرراو قاعذج انرٕازٌ انٕظٍف

اي جسء يٍ االسرخذاياخ انثاترح يٕل تانًٕارد انًرذأنح 

 )انًؤسسح فً خطر يانً(

(1=FRNG انًٕارد انثاترح يٕند فقط االسرخذاياخ     )

 انثاترح 

 FRNGيكَٕاخ     -2

 -اصٕل يرذأنح  (=  BFRاحرٍاج راش انًال  -2-0

 انخصٕو ( خسٌُح - انًرذأنح انخصٕو ) -)األصٕل خسٌُح

 :ٍذركٌٕ احرٍاجاخ راش انًال ذركٌٕ ي 

 = األصٕل  BFREاحرٍاج راش انًال انعايم نالسرغالل

  نالسرغالل انًرذأنح انخصٕو  -نالسرغالل انًرذأنح

 = BFRHE احرٍاج راش انًال انعايم خارج االسرغالل

 انًرذأنح انخصٕو - االسرغالل خارج انًرذأنح األصٕل

   االسرغالل خارج

 : TNانخسٌُح انصافٍح  -2-2

 انخصٕو خسٌُح  -األصٕل خسٌُح =TNانخسٌُح انصافٍح  

 TN = FRNG – BFR أٔ:

انعالقح تٍٍ انخسٌُح انصافٍح ٔ احرٍاج راش انًال ٔ راش 

  انًال انعايم انصافً االجًانً:

FRNG = BFR +TN 

BFR = FRNG – TN 

(1< TN )  انخسٌُح يٕجثح يعُاِ انًؤسسح حققد

ذٕازٌ يانً جٍذ فًٓ ذرٕفر عهى يٕجٕداخ َقذٌح ذًكُٓا 

 يٍ ذسذٌذ انرساياذٓا 

(1 > TN )  انخسٌُح سانثح يعُاِ انًؤسسح ال

ذرٕفر عهى يٕجٕداخ َقذٌح ذًكُٓا يٍ ذسذٌذ انرساياذٓا ٔ 

 ق انرسثٍقاخ انثُكٍحعهٍٓا ذًٌٕم خسٌُرٓا فٕرا عٍ طرٌ

 

 انرحهٍم تٕاسطح انُسة:

 :َسة انٍٓكهح انًانٍح -0

 انثاترح انًٕارد =انثاترح االسرخذاياخ ذًٌٕم َسثح - أ

 انثاترح االسرخذاياخ                                    

 انًانٍح االسرذاَح =انًانٍح االسرذاَح َسثح - ب

 انخاص انرًٌٕم                               

 انخصٕو خسٌُح+انثاترح انًانٍح انذٌٌٕ= انًانٍح االسرذاَح

 =  BFRE ٔزٌ -ج

   BFREاحرٍاج راش انًال انعايم نالسرغالل              

 CA األعًال رقى                               

 َسة انذٔراٌ: -2

 َسثح دٔراٌ انًخسَٔاخ: - أ

 =انثضائع يخسٌٔ دٔراٌ

 انًثاعح انثضائع شراء ذكهفح                     

 انًخسٌٔ يرٕسط                               

 األٔنٍح انًٕاد يخسٌٔ دٔراٌ

 انًسرعًهح األٔنٍح انًٕاد شراء ذكهفح               =

 انًخسٌٔ يرٕسط                                

  = انرايح انًُرجاخ يخسٌٔ دٔراٌ

 انًثاعح انًُرجاخ اَراج ذكهفح

 انًخسٌٔ يرٕسط

 انًخسٌٔ حٍث:يرٕسط

 يذج آخر يخسٌٔ+يذج أٔل يخسٌٔ               =

                                         2      

 انسُح يثٍعاخ =انستائٍ َسثح دٔراٌ - ب

 انستائٍ دٌٌٕ يرٕسط                        

 انًذج انًرٕسطح نرحصٍم دٌٌٕ انستائٍ= 

                   061    

 دٔراٌ انستائٍ                     

 انستائٍ دٌٌٕ يرٕسط

 انًذج آخر ٔ ألٔل انًهحقح انحساتاخ ٔ انستائٍ =

                               2 

 انسُح   يشررٌاخ =انًٕردٌٍ َسثح دٔراٌ -ج

 دٌٌٕ انًٕردٌٍ يرٕسط                            

 انًذج انًرٕسطح نرسذٌذ دٌٌٕ انًٕردٌٍ=   

                061 

 دٔراٌ انًٕردٌٍ                                                                                                     

 =انًٕردٌٍ دٌٌٕ يرٕسط

 انًذج آخر ٔ ألٔل انًهحقح انحساتاخ ٔ انًٕردٌٔ 

               2 

 يالحظح:

ٌجة اٌ ذكٌٕ َسثح دٔراٌ انستائٍ اكثر يٍ َسثح 

دٔراٌ انًٕردٌٍ ٔيُّ انًذج انًرٕسطح نرحصٍم 

دٌٌٕ انستائٍ اقم يٍ انًذج انًرٕسطح نرسذٌذ دٌٌٕ 

انًٕردٌٍ حرى ٌكٌٕ نهًؤسسح ْايش زيًُ 

 نرحصٍم حقٕقٓا ٔ يٍ ثًح ذسذٌذ دٌَٕٓا
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 31/12/2114املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ايتاي١ٝ ختص َؤشص١ "ايٓٛر" بتارٜذ  : ايتُرٜٔ االٍٚ

 املبايؼ االمجاي١ٝ األصٍٛ

 االٖتالنات

 ٚخصا٥ر ايك١ُٝ

املبايؼ 

 ايصاف١ٝ

 املبايؼ ارتصّٛ

 األصٍٛ غري ادتار١ٜ

 ايتجبٝتات املع١ٜٛٓ

 األراضٞ

 ايتك١ٝٓ ٚاملعزاتاملٓعآت 

 ايتجبٝتات ايع١ٝٓٝ األخر٣

 

141111 

311111 

251111 

181111 

 

/ 

/ 

111111 

81111 

 

141111 

311111 

151111 

111111 

 رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١

 رأط املاٍ

 يٓتٝذ١ ايصاف١ٝا

 

1111111 

81111 

 0011111 زتُٛع رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١ 601111 001111 001111 زتُٛع األصٍٛ ادتار١ٜ

 األصٍٛ ادتار١ٜ

 املٛار األٚي١ٝ

 ايتُٜٛٓات األخر٣

 املٓتذات املصٓع١

 ايسبا٥ٔ ٚاذتصابات املًشك١

 ايكِٝ املٓكٛي١ يًتٛظٝف

 األعبا٤ املعا١ٜٓ َصبكا

 ايبٓٛى ٚاملؤشصات املاي١ٝ

 

 

221111 

45111 

155111 

231111 

151111 

51111 

451111 

 

21111 

5111 

5111 

15111 

/ 

/ 

15111 

 

211111 

41111 

151111 

215111 

151111 

51111 

435111 

 ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 اإلقرتاضات يز٣ َؤشص١ ايكرض

 االخطار ٚاالعبا٤ْٚات ؤَ

 

111111 

119111 

 011111 زتُٛع ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 ارتصّٛ ادتار١ٜ

 َٛررٚ املدسْٚات ٚارتزَات

 َٛررٚ ايتجبٝتات

 املٛررٕٚ ايصٓزات ايٛادب رفعٗا

 ايطرا٥ب ايزا١ٓ٥

 املٓتٛدات املعا١ٜٓ َصبكا

 تصبٝكات بٓه١ٝ

 

151111 

51111 

51111 

81111 

51111 

151111 

 001111 زتُٛع ارتصّٛ ادتار١ٜ 0201111 61111 0011111 زتُٛع األصٍٛ ادتار١ٜ

 0001111 زتُٛع ارتصّٛ 0001111 201111 2170000 زتُٛع األصٍٛ

ضُٔ ايطرا٥ب ايزا١ٓ٥ تٛدز ايطرا٥ب ع٢ً   -ٚاملٓتٛدات املعا١ٜٓ َصبكا تعترب خارز االشتػالٍ. َعًَٛات َه١ًُ: األعبا٤ 

رز ٚتهًف١ املٛار 1511111رز ٚاملعرتٜات ايص١ٜٛٓ 1711111.رقِ األعُاٍ ايصٟٓٛ =%19ايٓتٝذ١ ايعار١ٜ مبعزٍ 

رز. املٛررٜٔ ٚاذتصابات املًشك١ بز١ٜ املز٠ 171111رز.ايسبا٥ٔ ٚاذتصابات املًشك١ بز١ٜ املز٠=1211111األٚي١ٝ املصتع١ًُ 

 رز. ١181111 رز. خمسٕٚ أٍٚ املز٠ يًُٛار األٚي351111ٝ= 

 .FRNG – BFR – BFRE – BFRHE – TNاملطًٛب: إعزار املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ٚسصاب 

  أسصب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ ْٚصب ايزٚرإ ثِ عًل ع٢ً ٚضع١ٝ املؤشص١.              
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 َٔ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ " ايٓدٌٝ " حتصًٓا ع٢ً املعًَٛات ايتاي١ٝ: : ايتُرٜٔ ايجاْٞ

 األصٍٛ املبايؼ ايٓصب١ ارتصّٛ املبايؼ ايٓصب١

..... 

31 
.... 

.... 

..... 

..... 

..... 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

271111 

........ 

 املٛارر ايجابت١

ارتاص١املٛارر   

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 خ . ّ . يالشتػالٍ

 خ . ّ . خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

00 

 
..... 

.... 

.... 

.... 

........ 

 
 

......... 

......... 

......... 

......... 

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 أ. ّ . يالشتػالٍ

 أ . ّ . خارز االشتػالٍ

األصٍٛخس١ٜٓ   

 زتُٛع األصٍٛ ......... ..... زتُٛع ارتصّٛ  ......... .......

 

 :َعًَٛات إضافٝــ١

 1228ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١ =  -

 1296ْصب١ االشتزا١ْ املاي١ٝ =  -

 176411( =   FRNG رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف االمجايٞ ) -

 68411استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ يالشتػالٍ =  -

 91111استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ خارز االشتػالٍ =  -

 

 :ايعٌُ املطًــٛب

 

o .أنٌُ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ " ايٓدٌٝ" َع إظٗار ايعًُٝات اذتصاب١ٝ 

o .قزّ تكرٜرا عٔ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١ 

 

 : 31/12/2113يف َٓعأ٠ ايٓذاحايٝو املعًَٛات ايتاي١ٝ املصتدرد١  َٔ رفاتر اشتػالٍ : ايجايحايتُرٜٔ 

 رز 61111( = FRNGراط املاٍ ايعاٌَ ايصايف االمجايٞ) -

 . رز 42111 (= BFRاستٝاز راط املاٍ ايعاٌَ ) -

 . رز 412111 خس١ٜٓ ارتصّٛ =  -

 . رز 211111 جابت١ = اياي١ٝ املزٜٕٛ اي -

 . رز 1151111جابت١ =  ايشتدزاَات اال -

 . 1268ْصب١ االشتزا١ْ املاي١ٝ =  -

 املٝسا١ْٝ . زتُٛع َٔ ℅35ايجابت١ = االشتدزاَات  -

 . رز 331111اصٍٛ َتزاٚي١ خارز االشتػالٍ=  -

 . رز 468111خصّٛ َتزاٚي١ خارز االشتػالٍ =  -

 املطًٛب: 

 َبٝٓا ايعًُٝات اذتصاب١ٝ ايطرٚر١ٜ . اجنس املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ -1

 يًُؤشص١ . عًل ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ  -2
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 ايٝو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ إلسز٣ املؤشصات نُا ًٜٞ  :ايرابعايتُرٜٔ 

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 اشتدزاَات  ثابت١

 أصٍٛ َتزاٚي١

 

 أصٍٛ َتزاٚي١ يالشتػالٍ

 أصٍٛ َتزاٍٚ خ االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ األصٍٛ 

.......... 

........... 

 

811111 

........... 

121111 

.... 

51 

 

.... 

.... 

.... 

 َٛارر ايجابت١ 

 َٛارر خاص١

 رٜٕٛ َاي١ٝ

 خصّٛ َتزاٚي١

 خصّٛ َتزاٚي١ يالشتػالٍ 

 خصّٛ َتزاٚي١ خ االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

 

........... 

.......... 

321111. 

........... 

........... 

364111 

111111 

54 

.... 

.... 

...... 

...... 

...... 

...... 

 ...... ............ اجملُٛع  2111111 اجملُٛع

 

 :املطًٛب 

 اسصب رأط املاٍ ايعاٌَ اإلمجايٞ ٚاستٝادات  رأط املاٍ ايعاٌَ ؟-0

 عًل ع٢ً ايٛضع١ٝ يًُؤشص١ ؟ -2

 31/12/2118إيٝو املعًَٛات ايتاي١ٝ املتعًك١ بتطٛر املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ ايٓٛر بتارٜذ  ارتاَض:ايتُرٜٔ 

 2110 2110 ارتصّٛ 2110 2110 االصٍٛ

 اشتدزاَات ثابت١

أصٍٛ َتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ

أصٍٛ َتزاٚي١ خارز 

 االشتػالٍ  

 خس١ٜٓ األصٍٛ 

1111111 

381111 

 

51111 

 

 

11111 

1111111 

............. 

 

81111 

 

 

............ 

 َٛارر ثابت١ 

خصّٛ َتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

خصّٛ َتزاٚي١ خارز 

 االشتػالٍ

 

 خس١ٜٓ خصّٛ

1111111 

341111 

 

31111 

 

 

71111 

............. 

351111 

 

............. 

 

 

11111 

 ............ 1441111 اجملُٛع ............ 1441111 اجملُٛع

 2118َعطٝات إضاف١ٝ يزٚر٠ 

 121111ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ 

 )شايب( 2111 -استٝادات رأط َاٍ ايعاٌَ: 

 51111استٝادات رأط َاٍ ايعاٌَ خارز االشتػالٍ 

 املطًٛب:

 2118إعزار املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ يص١ٓ  -1

 FRNG/BFR/TN/  /َٔ خالٍ سصاب: 2118ٚ  2117ايتشًٌٝ ايٛظٝفٞ املايٞ يًُؤشص١ يصٓيت  -2
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 . 13/31/1132يتهٔ عٓاصر املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ "اهلٓا٤" يف  ايتُرٜٔ ايصارط:

 % املبـــــايؼ ارتصــــــّٛ % املبـــايؼ األصـــــــٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١ 

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصــّٛ

…………. 
 
 

……….. 
………. 
……….. 
20000 

…… 
 
 
….. 
….. 
….. 
….. 

 املــٛارر ايجــابت١ 

 ايتٌُٜٛ ارتـاص 

 ايزٜٕٛ املـاي١ٝ 

 ارتصّٛ املتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصــّٛ 

…………… 
…………. 
…………. 
…………… 
………….. 
100000 
………….. 

……. 
…… 
……. 
……. 
12 
…… 
…… 

 ....... ................ اجملـــــُٛع ....... ................ اجملـــــُٛع

 َعـــــًَٛات إضاف١ٝ:

  = ٞرز  ، 151111ايزٜٕٛ املاي١ٝ = 1.3/ْصب١ االشتزا١ْ املــاي١ٝ = /رز.121111رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجاي

  50000استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف خارز االشتػالٍ = /رز.11111ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ = 

 ايعُــٌ املطًٛب:

 قزّ تعًٝكا سٍٛ ايٛضع١ٝ املـاي١ٝ يًُؤشص١ -1إجنـاز ايٛظٝف١ٝ أعالٙ َع تبٝني نٌ ايعًُٝات اذتصاب١ٝ.  -3

 نُا ًٜٞ: 2113املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ "ايٓذاح" يص١ٓ يتهٔ  ايتُرٜٔ ايصابع :

 

 األصــــــــــــــــــٍٛ املبايؼ % ارتصــــــــــــــــــّٛ املبايؼ %

51 

21 

15 

5 

11 

......... 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

 ايتٌُٜٛ ارتاص

 رٜٕٛ ثابت١

 رٜٕٛ االشتػالٍ

 رٜٕٛ  خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

60 

20 

…. 

…. 

12111111 
............. 

............. 

............. 

 

 االشتدزاَات ايجابت١

 األصٍٛ املتزاٚي١ يالشتػالٍ

 األصٍٛ املتزاٚي١ خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

 زتُٛع األصٍٛ .......... 100 زتُٛع ارتصّٛ ......... 111

 األصٍٛ املتزاٚي١ خارز االشتػالٍخس١ٜٓ األصٍٛ تصاٟٚ ثالخ َرات                

 َعًَٛات إضاف١ٝ: 

 رز.721111ٚأخر املز٠  611111خمسٕٚ أٍٚ املز٠ يًبطا٥ع    -                      

 رز.851111رز ٚألخر املز٠ 811111رصٝز ايسبا٥ٔ أٍٚ املز٠  -

 رز.911111رز ٚألخر املز٠ 1141111رصٝز أٍٚ املز٠ يًُٛررٜٔ  -

 رز.4181111املعرتٜات ايص١ٜٛٓ يًبطا٥ع  -

 رز 9911111َبٝعات ايص١ٓ  -

 رز 6611111تهًف١ ظرا٤ ايبطاع١ املباع١:  -

 :   ايعٌُ املطًٛب

 إمتاّ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ .  -1

 أسصب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ.-T N./3َع جتس٥ت٘ ٚسصاب FRNG  ٚ B F Rأسصب  -2

 .عًل سٍٛ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١-5املدتًف١./أسصب ْصب ايزٚرإ -4
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 نُا ًٜٞ :  2013/ 31/12اإلْتاد١ٝ يف  ايٓذاحيتهٔ املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ملؤشص١   ايتُرٜٔ ايجأَ :

 األصٍٛ
ايك١ُٝ   

 اإلمجاي١ٝ

االٖتالنات ٚ خصا٥ر 

 ايك١ُٝ
 ايك١ُٝ ايصاف١ٝ

 األصٍٛ غري ادتار١ٜ

 تجبٝتات َع١ٜٛٓ

 َعزات ْكٌ

 َٓعآت تك١ٝٓ 

 

1511111 

2811111 

1611111 

 

311111 

411111 

211111 

 

1211111 

2411111 

1411111 

زتُٛع األصٍٛ غري 

 ادتار١ٜ

0011111 011111 0111111 

 أصٍٛ دار١ٜ

 َٛار أٚي١ٝ ٚيٛازّ

 متٜٛٓات أخر٣

 ايكِٝ املٓكٛي١ يًتٛظٝف

 ايسبا٥ٔ

 األعبا٤ املعا١ٜٓ َصبكا

 ايبٓٛى اذتصابات ادتار١ٜ

 

251111 

151111 

621111 

351111 

121111 

1451111 

 

35111 

11111 

 ــ

 ــ

 ــ

 ــ

 

215111 

141111 

621111 

351111 

121111 

1451111 

 2000111 00111 2001111 زتُٛع األصٍٛ  ادتار١ٜ

 0000111 000111 0001111 اجملُٛع ايعاّ يألصٍٛ

 املبايؼ ارتصّٛ

 رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١

 رأط املاٍ

 ايعار١ٜ قبٌ ايطرا٥ب ايٓتٝذ١

 

4211111 

811111 

 0111111 زتُٛع رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١

 ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 االقرتاضات يز٣ َؤشصات ايكرض

 

1511111 

 0011111 زتُٛع ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 ارتصّٛ ادتار١ٜ

 املٛررٕٚ ٚاذتصابات املًشك١

 املصتدزَٕٛ األدٛر املصتشك١

 األخر٣اهل٦ٝات االدتُاع١ٝ 

 َٓتٛدات َعا١ٜٓ َصبكا

 املصاُٖات ايبٓه١ٝ ادتار١ٜ

 

511111 

311111 

141111 

75111 

381111 

 0000111 زتُٛع ارتصّٛ ادتار١ٜ

 0000111 اجملُٛع ايعاّ يًدصّٛ

 َعًَٛات إضاف١ٝ :

  1/3 .ٍ19َعزٍ ايطرا٥ب ع٢ً األرباح /     فكط َٔ األعبا٤ املعا١ٜٓ َصبكا تعترب يالشتػال %. 

 3/5 .ٍاملٓتٛدات املعا١ٜٓ َصبكا َٛد١ٗ خارز االشتػال َٔ 

 3/4  . رٜٕٛ املٛررٜٔ ٖٞ رٜٕٛ خاص١ بايتجبٝتات َٔ 

 .متجٌ املصاُٖات ايبٓه١ٝ ساي١ ايصشب ع٢ً املهعٛف 

 : أجنس املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ .املطًٛب
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 نُا ًٜٞ :  2013/ 31/12اإلْتاد١ٝ يف  ايكزطيتهٔ املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ملؤشص١ : ايتُرٜٔ ايتاشع

 ايك١ُٝ ايصاف١ٝ االٖتالنات ٚخصا٥ر ايك١ُٝ ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ األصٍٛ

 األصٍٛ غري ادتار١ٜ

 َعزات ٚأرٚات

 جتٗٝسات َهتب

 

1111111 

4111111 

 

311111 

711111 

 

711111 

3311111 

 0111111 0111111 0111111 زتُٛع األصٍٛ غري ادتار١ٜ

 ادتار١ٜاألصٍٛ 

 املدسْٚات ٚاملٓتذات قٝز ايصٓع

 ايسبا٥ٔ ٚاذتصابات املًشك١

 املزٜٕٓٛ اآلخرٕٚ

 ايصٓزٚم

 

1411111 

811111 

511111 

411111 

 

211111 

251111 

 ــ

 ــ

 

1211111 

551111 

511111 

411111 

 2601111 001111 0011111 زتُٛع األصٍٛ  ادتار١ٜ

 6601111 0001111 0011111 اجملُٛع ايعاّ يألصٍٛ

 

 املبايؼ ارتصّٛ               

 رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١ 

 رأط املاٍ

 ايٓتٝذ١ ايصاف١ٝ يًص١ٓ املاي١ٝ

 

3714111 

486111 

 0211111 زتُٛع رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١ 

 ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 االقرتاضات يز٣ َؤشصات ايكرض

 

311111 

 011111 زتُٛع ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 ادتار١ٜارتصّٛ 

 املٛررٕٚ ٚاذتصابات املًشك١

 ايطرا٥ب ايزا١ٓ٥

 املصاُٖات ايبٓه١ٝ ادتار١ٜ

 

1311111 

611111 

251111 

 2001111 زتُٛع ارتصّٛ ادتار١ٜ

 6601111 اجملُٛع ايعاّ يًدصّٛ

 َعًَٛات َه١ًُ : 

 25% .ٍاملزٜٕٓٛ اآلخرٕٚ خارز االشتػال َٔ 

   تتطُٔ ايطرا٥ب ايزا١ٓ٥ ايطرا٥ب ع٢ً األرباح 

 31% . املٛررٕٚ ميجٌ رٜٕٛ خاص١ بايتجبٝتات َٔ 

  = 19ْصب١ ايطرا٥ب ع٢ً األرباح%. 

 : أجنس املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ .املطًٛب
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 نُا ًٜٞ :  N/ 31/12اإلْتاد١ٝ يف  األٚا٥ٌيتهٔ املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ملؤشص١  :ايتُرٜٔ ايعاظر

 ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ األصٍٛ
 االٖتالنات 

 ٚخصا٥ر ايك١ُٝ
 ايك١ُٝ ايصاف١ٝ

 األصٍٛ غري ادتار١ٜ

 االَتٝازات ٚ اذتكٛم املُاث١ً

 املعزات ٚاألرٚات

 جتٗٝسات املهتب

 

211111 

611111 

151111 

 

 ـــ

121111 

31111 

 

211111 

481111 

121111 

 011111 001111 001111 زتُٛع األصٍٛ غري ادتار١ٜ

 األصٍٛ ادتار١ٜ

 املٛار األٚي١ٝ ٚايًٛازّ

 املٓتذات املصٓع١

 ايكِٝ املٓكٛي١ يًتٛظٝف

 ايسبا٥ٔ ٚاذتصابات املًشك١

 األعبا٤ املعا١ٜٓ َصبكا

 ايبٓٛى اذتصابات ادتار١ٜ

 

211111 

511111 

141111 

261111 

111111 

91111 

 

 ـــ

51111 

 ــــ

41111 

 ــــ

 ـــــ

 

211111 

451111 

141111 

221111 

111111 

91111 

 0211111 01111 0201111 زتُٛع األصٍٛ ادتار١ٜ

 2111111 201111 2201111 اجملُٛع ايعاّ يألصٍٛ

 

 املبايؼ ارتصّٛ

 رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١ 

 رأط املاٍ

 ايٓتٝذ١ ايصاف١ٝ يًص١ٓ املاي١ٝ

 

811111 

211111 

 0101111 زتُٛع رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١ 

 ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 االقرتاضات يز٣ َؤشصات ايكرض

 

511111 

 011111 زتُٛع ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 ارتصّٛ ادتار١ٜ

 املٛررٕٚ ٚاذتصابات املًشك١

 املصتدزَٕٛ األدٛر املصتشك١

 ايطُإ االدتُاعٞ

 َٓتٛدات َعا١ٜٓ َصبكا

 ايطرا٥ب ع٢ً ايٓتا٥ر

 املصاُٖات ايبٓه١ٝ ادتار١ٜ

 

165111 

131111 

71111 

41111 

35111 

51111 

 001111 زتُٛع ارتصّٛ ادتار١ٜ

 2111111 اجملُٛع ايعاّ يًدصّٛ

 َعًَٛات َه١ًُ :

 61 % ٍاألعبا٤ املعا١ٜٓ َصبكا َٛد٘ يالشتػالٍ ٚايباقٞ خارز االشتػال َٔ 

 1/2 ٍاملٓتٛدات املعا١ٜٓ َصبكا خارز االشتػال َٔ 

 31% . رٜٕٛ املٛررٜٔ ٖٞ رٜٕٛ خاص١ بايتجبٝتات َٔ 

  ٌاملصاُٖات ايبٓه١ٝ ساي١ ايصشب ع٢ً املهعٛف.متج 

 .: أجنس املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝاملطًٛب
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 نُا ًٜٞ :  N/ 31/12ايتذار١ٜ يف  األَري ٚإخٛاْ٘يتهٔ املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ملؤشص١  ايتُرٜٔ اذتارٟ ععر :

 ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ األصٍٛ
 االٖتالنات 

 ٚخصا٥ر ايك١ُٝ
 ايك١ُٝ ايصاف١ٝ

 ادتار١ٜاألصٍٛ غري 

 برزتٝات املعًَٛات١ٝ َٚا ظابٗٗا

 َعزات ْكٌ

 شٓزات املصا١ُٖ األخر٣

 

111111 

1151111 

251111 

 

 ــــ

231111 

71111 

 

111111 

921111 

181111 

 0211111 011111 0011111 زتُٛع األصٍٛ غري ادتار١ٜ

 األصٍٛ ادتار١ٜ

 خمسْٚات ايبطا٥ع

 ايتُٜٛٓات األخر٣

 ايسبا٥ٔ

 فِٝٗ ايسبا٥ٔ املعهٛى

 ايكِٝ املٓكٛي١ يًتٛظٝف

 األعبا٤ املعا١ٜٓ َصبكا

 ايبٓٛى اذتصابات ادتار١ٜ

 ايصٓزٚم

 

951111 

81111 

171111 

121111 

61111 

81111 

411111 

141111 

 

121111 

21111 

 ــــ

61111 

 ـــــ

 ـــــ

 ـــــ

 ـــــ

 

831111 

61111 

171111 

61111 

61111 

81111 

411111 

141111 

 0011111 211111 2111111 ادتار١ٜزتُٛع األصٍٛ 

 0111111 011111 0011111 اجملُٛع ايعاّ يألصٍٛ

 املبايؼ ارتصّٛ

 رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١ 

 رأط املاٍ 

 ايٓتٝذ١ ايصاف١ٝ يًص١ٓ املاي١ٝ

 

1451111 

311111 

 0001111 زتُٛع رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١ 

 ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 االقرتاضات يز٣ َؤشصات ايكرض

 

711111 

 011111 زتُٛع ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 ارتصّٛ ادتار١ٜ

 املٛررٕٚ ٚ اذتصابات املًشك١

 املصتدزَٕٛ ٚاذتصابات املًشك١

 اهل٦ٝات االدتُاع١ٝ األخر٣

 َٓتٛدات َعا١ٜٓ َصبكا

 ايطرا٥ب ع٢ً ايٓتا٥ر

 املصاُٖات ايبٓه١ٝ ادتار١ٜ

 

251111 

71111 

15111 

51111 

111111 

65111 

 001111 ارتصّٛ ادتار١ٜزتُٛع 

 0111111 اجملُٛع ايعاّ يًدصّٛ

 َعًَٛات إضاف١ٝ :

 2/5 ٍاملٓتٛدات املعا١ٜٓ َصبكا خارز االشتػالٍ. %35/َٔ األعبا٤ املعا١ٜٓ َصبكا خارز االشتػال َٔ 

 25% .  رٜٕٛ املٛررٜٔ خاص١ بعرا٤ َعزات ْكٌ ع٢ً اذتصاب َٔ 

 املهعٛف. متجٌ املصاُٖات ايبٓه١ٝ ساي١ ايصشب ع٢ً 

 : أجنس املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ .املطًٛب
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اإلْتاد١ٝ ٚايتذار١ٜ قزَت يو املعًَٛات ايتاي١ٝ  ايرٜاضبػرض ايتعرف ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ ملؤشص١    ايتُرٜٔ ايجاْٞ ععر

 31/12/201Nبتارٜذ:  املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ:

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ   

 خارز االشتػالٍ   

 خس١ٜٓ األصٍٛ   

0211111 

 

 

0011111 

711111 

351111 

251111 

48 

 

 

02 

28 

14 

11 

 املٛارر ايجابت١ 

 املٛارر ارتاص١ 

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ  

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ   

 خارز االشتػالٍ    

 خس١ٜٓ ارتصّٛ   

1600000 

1200000 

400000 

900000 

500000 

270000 

131111 

60 

48 

16 

06 

20 

10.8 

5.2 

 %011 0011111 زتُٛع ارتصّٛ %011 2011111 زتُٛع األصٍٛ

 :َعًَٛات إضاف١ٝ 

  َٝسا١ْٝ ايص١ٓ َٔN  ٚايص١ٓN-1  :اشتدردٓا املعًَٛات ايتاي١ٝ 

 N-1 31/12 /N /31/12 اذتصاب ايرقِ

 87511 112511 خمسْٚات ايبطا٥ع 31

 121111 151111 املٛار األٚي١ٝ ٚايًٛازّ 31

 161111 211111 املٓتذات املصٓع١ 355

 171111 331111 املٛررٕٚ ٚاذتصابات املًشك١ 41

 191111 217511 ايسبا٥ٔ ٚاذتصابات املًشك١  41

  َعًَٛات خاص١ بايص١ٓN: 

  = ٟٛٓ4771111رقِ األعُاٍ ايص DA 

  = 3111111املعرتٜات ايص١ٜٛٓ DA 

  = 1811111تهًف١ ظرا٤ ايبطا٥ع املباع١ DA 

  = 1621111تهًف١ ظرا٤ املٛار األٚي١ٝ املصتًٗه١ DA 

  = 1441111تهًف١ إْتاز املٓتذات املباع١ DA 

 املطًٛب:

 ايصايف اإلمجايٞ. سًٌ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ يًُؤشص١ بٛاشط١ رأط املاٍ ايعاٌَ -1

 سًٌ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ يًُؤشص١ بٛاشط١ ايٓصب. -2
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 /31/12بػرض تعدٝص ايٛضع١ٝ املاي١ٝ ملؤشص١ األٌَ اإلْتاد١ٝ قزَت يو املعًَٛات ايتاي١ٝ بتارٜذ  : ايتُرٜٔ ايجايح ععر

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ   

 خارز االشتػالٍ   

 خس١ٜٓ األصٍٛ   

.... 

 

 

.... 

.... 

.... 

341111 

50 

 

 

.... 

... 

15 

... 

 املٛارر ايجابت١ 

 املٛارر ارتاص١ 

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ  

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ   

 خارز االشتػالٍ    

 خس١ٜٓ ارتصّٛ   

…. 

… 

… 

…. 

680000 

…. 

.... 

.... 

… 

8 

.... 

… 

13 

7 

 %111 .... ارتصّٛ زتُٛع %111 .... زتُٛع األصٍٛ

 :َعًَٛات إضاف١ٝ 

 َٔ زتُٛع املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ. %11ميجٌ رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ  -1

 املطًٛب :

 أنٌُ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ املدتصر٠ َبٝٓا ايعًُٝات اذتصاب١ٝ ايطرٚر١ٜ. 12

 سًٌ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ يًُؤشص١ بٛاشط١ رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ. 22

 ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١. أنتب تكرٜرا َايٝا سٍٛ 32

 :  2114\12\31" يف ايطٝا٤يتهٔ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ ":  ايتُرٜٔ ايرابع ععر

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

..... 

 

 

..... 

..... 

...... 

561111 

31225% 

 

 

.....% 

25.5% 

29.25 

…..% 

 املٛارر ايجابت١ 

 املٛارر ارتاص١ 

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ  

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

…. 

.... 

..... 

........ 

...... 

...... 

....... 

.....% 

31% 

….. 

60%  

33% 

11% 

…..% 

 %.... ..... اجملُٛع %.... ...... اجملُٛع

 :املطًٛب

 أٚدز استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ ، -3/ أٚدز رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ. -2 /أنٌُ املٝسا١ْٝ ايصابك١ ،  -1 

 ٌٖ املؤشص١ يف تٛازٕ َايٞ؟ -5/ أٚدز ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ ، -4 

 :   N \12\31" يف ايٛيٝزيتهٔ املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ملؤشص١ " : ايتُرٜٔ ارتاَض ععر 

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

0101111 

 

 

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

 

 

 ؟

41 

11 

 ؟

 املٛارر ايجابت١ 

 َٛارر خاص١

 رٜٕٛ َاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ 

 ؟

 ؟

 ؟

 ؟

1121111 

 ؟

 ؟

00 

 ؟

5 

 ؟

 ؟

1526 

1324 

 ؟ ؟ اجملُٛع   ؟ ؟ اجملُٛع  

 -4أٚدز استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ . -3أٚدز رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ. -2أنٌُ املٝسا١ْٝ ايصابك١ .  -1 املطًٛب:

 ٌٖ املؤشص١ يف تٛازٕ َايٞ؟ -5 أٚدز ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ . 
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 :   N \12\31" يف ايصزاق١يتهٔ املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ملؤشص١ " : ايتُرٜٔ ايصارط ععر

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

...... 

 

 

011111 

411111 

...... 

....... 

6220% 
 

 

... 

... 

6225% 
.... 

 املٛارر ايجابت١ 

 َٛارر خاص١

 رٜٕٛ َاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ 

.... 

....... 

711111 

....... 

321111 

..... 

...... 

.... 

.... 

.... 

20% 
 ؟

3233% 

8233% 

 ؟ ؟ اجملُٛع   ..... 2011111 اجملُٛع  

 أٚدز استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ.-3أٚدز رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ.-2.أنٌُ املٝسا١ْٝ ايصابك١  -1:املطًٛب

 اسصب ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١ ٚ ْصب١ ايتشرر املايٞ  -5أٚدز ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ  -4

 ٌٖ املؤشص١ يف تٛازٕ َايٞ؟--6

 

 :Nقزَت يو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ايتاي١ٝ يًزٚر٠   ايْٛعرٜضَٔ أدٌ حتًٌٝ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ ملؤشص١   : ايتُرٜٔ ايصابع ععر

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

011111 

 

 

 ..... 

...... 

...... 

....... 

01% 
 

 

... 

21% 

15% 
.... 

 املٛارر ايجابت١ 

 َٛارر خاص١

 َاي١ٝرٜٕٛ 

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ 

.... 

....... 

...... 

....... 

…. 

 ــ

...... 

.... 

.... 

11% 

00% 
.... 

 ــ

31% 

 ..... .... اجملُٛع   ..... ...... اجملُٛع  

 َعًَٛات أخر٣:

 N-1 00/02 /N/ 00/02 ايبٝإ

 311111 511111 ايسبا٥ٔ ٚ اذتصابات املًشك١

 311111 211111 املٛررٕٚ ٚ اذتصابات املًشك١

 6251111DA، املعرتٜات ايص١ٜٛٓ  8111111DAرقِ االعُاٍ ايصٟٓٛ 

 :املطًٛب

أٚدز  -4  أٚدز استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ. -3 أٚدز رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ. -2أنٌُ املٝسا١ْٝ ايصابك١ .   -1

عًل ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ  -7اسصب ْصب رٚرإ ايسبا٥ٔ ٚ املٛررٕٚ.  -6اسصب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ   -5ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ . 

 يًُؤشص١ .
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 31/12/2112املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ايتاي١ٝ خاص١ مبؤشص١ " ايٓٗط١ " بتارٜذ  : ايتُرٜٔ ايجأَ ععر

 

 األصٍٛ املبايؼ % ارتصّٛ املبايؼ %

.. 

.. 

.. 

 

.. 

.. 

.. 

.. 

........ 

........ 

........ 

 
........ 

........ 

47511 

........ 

 املٛارر ايجابت١ 

 املٛارر ارتاص١

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصّٛ 

.. 

 

 

 
.. 

.. 

.. 

.. 

......... 

 

 

 

522511 

......... 

......... 

......... 

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ األصٍٛ 

 اجملُٛع .......... .. اجملُٛع ......... 

 َعًَٛات إضاف١ٝ:

 رز. BFR   :237511 ). استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ )1

 رز. 332511( :FRNG. رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ )2

 ع٢ً ايتٛايٞ. 2179ٚ  1771االشتدزاَات ايجابت١ ٚ األصٍٛ املتزاٚي١ َتٓاشب١ َع األعزار  .3

4.خس١ٜٓ ارتصّٛ تصاٟٚ 4

1

 ارتصّٛ املتزاٚي١ يالشتػالٍ.  

 .ايزٜٕٛ املاي١ٝ تصاٟٚ ارتصّٛ املتزاٚي١ خارز االشتػالٍ.5

 عًٞ ايتٛايٞ. 31ٚ  91ألصٍٛ تتٓاشب فُٝا بٝٓٗا َع األعزار .األصٍٛ املتزاٚي١ خارز االشتػالٍ ٚ خس١ٜٓ ا6

 ايعٌُ املطًٛب:

 .سصاب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ َع ايتعًٝل عًٞ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص2.١ٚ.إعار٠ تعهٌٝ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ 1

 ّ  نُا ًٜٞ : 2111يتهٔ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ "اهلز٣ " يص١ٓ  :  ايتاشع ععرايتُرٜٔ 

 األصٍٛ املبايؼ % ارتصّٛ املبايؼ %

70 

50 
..... 

..... 

15 

11 
...... 

........... 

........... 

........... 

........... 

............ 

............ 

............ 

 :املٛارر ايجابت١

 املٛارر ارتاص١ -

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ -

 :ارتصّٛ املتزاٚي١

 االشتػالٍ -

 خارز االشتػالٍ -

 خس١ٜٓ ارتصّٛ -

60 

 

 
...... 

20 

8 
...... 

3111111 

 

 

........... 

............ 

............ 

........... 

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 : األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ -

 خارز االشتػالٍ -

 خس١ٜٓ األصٍٛ -

 زتُٛع األصٍٛ ............ 100 زتُٛع ارتصّٛ ......... 111

 .da 411111آلخر املز٠  ٚ  da 415111رصٝز ايسبا٥ٔ ألٍٚ املز٠  :َعًَٛات إضاف١ٝ

 .da 371111ٚآلخر املز٠  da 351111رصٝز أٍٚ املز٠ يًُٛررٜٔ 

 . da 3111111.املبٝعات ايص١ٜٛٓ  يًبطا٥ع da 2211111املعرتٜات ايص١ٜٛٓ يًبطا٥ع 

 .T Nَع جتس٥ت٘ ٚأسصب FRNG  ٚ B F Rإمتاّ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ.أسصب  . 1ايعٌُ املطًٛب :

 أسصب ْصب ايزٚرإ املدتًف١. أسصب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ. .1
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 31/12/2112إيٝو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ املدتصر٠ ملؤشص١ " ايٓٛر" بتارٜذ  :ايععرٕٚايتُرٜٔ 

 األصٍٛ املبايؼ % ارتصّٛ املبايؼ %

.. 

.. 

.. 

 

.. 

.. 

.. 

.. 

1148000 

648000 

500000 

 
.......... 

........ 

24000 

........ 

 املٛارر ايجابت١

 املٛارر ارتاص١

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يإلشتػالٍ

 خارز اإلشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

.. 

 

 

 
.. 

.. 

.. 

.. 

......... 

 

 

 

........... 

294111 

......... 

288400 

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يإلشتػالٍ

 اإلشتػالٍخارز 

 خس١ٜٓ األصٍٛ

 اجملُٛع .......... .. اجملُٛع ......... ..

 

 َعًَٛات إضاف١ٝ:

 رز.  512000(:FRNGرأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ ) -1

 رز.168411:  (TN) ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ  -2

 رز. BFRHE:73600 )) شتػالٍإلخارز ا  استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ -3

 ايعٌُ املطًٛب:

 . إعار٠ تعهٌٝ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ) جيب تٛضٝح اشتدراز عٓاصرٖا(.1

 . سصاب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ.2

استٝاز رأط (.FRNGرأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ )(.TN) . باالعتُار عًٞ املؤظرات ايتاي١ٝ: ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ 3

 (BFRاملاٍ ايعاٌَ   )

 ٌٖ سككت َؤشص١ " ايٓٛر " ظرط ايتٛازٕ املايٞ ؟.  -أ

 . ٌٖ ميهٔ يًُؤشص١ ايًذ٤ٛ إىل االقرتاض أّ ال، بني سيو؟4 

 

 :  31/12/2112ايتذارٟ يف  "األٚراط"يٝهٔ يزٜو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ يفرع َؤشص١  : ايٛاسز ٚايععرٕٚايتُرٜٔ 

 املبـايـؼ ارتصـــّٛ املبـايـؼ األصـــٍٛ  

 االشتدزاَات ايجابت١:

 ايتجبٝتات ايع١ٝٓٝ

 ايتجبٝتات املاي١ٝ

 ؟؟

 ؟؟

51111 

 املٛارر ايجابت١:

 املٛارر ارتاص١

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ؟؟

211111 

 ؟؟

 األصٍٛ املتزاٚي١

 األصٍٛ املتزاٚي١ يالشتػالٍ

 األصٍٛ املتزاٚي١ خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

 ؟؟

151111 

 ؟؟

61111 

 ارتصـّٛ املتزاٚي١

 ارتصّٛ املتزاٚي١ يالشتػالٍ

 ارتصّٛ املتزاٚي١ خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

 ؟؟

111111 

61111 

 ؟؟

 ؟؟ زتُـٛع ارتصــّٛ ؟؟ زتُـٛع األصـٍٛ

 127ْصب١ االشتـــزاْــ١ املــايٝـــــ١ = / 1221ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَـات ايجـابتــ١ = : املعًـــَٛـات اإلضـــــاف١ٝ

 رز . 21111ايصــافٝـــــــ١= ارتــسٜٓـ١ /

عًل ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ اْطالقا َٔ املعًَٛات اإلضاف١ٝ أعالٙ  -2إمتاّ  املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ املدتصر٠. -1 املطـــــــًٛب :

. 
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 :  N/31/12يتهٔ عٓاصر املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ " ايبْٛٞ " يف  :ايجاْٞ ٚايععرٕٚايتُرٜٔ 

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١ 

 

 

  األصٍٛ املتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ 

.............. 

 

 
.............. 

........... 

........... 

........... 

..... 

 

 
..... 

30 
.... 

.... 

 املٛارر ايجابت١ 

 ايتٌُٜٛ ارتاص

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصّٛ 

192000 
........... 

........... 

.............. 

........... 

44000 
........... 

..... 

.... 

.... 

..... 

.... 

.... 

9 
 

 100 ............... اجملُٛع 100 ............... اجملُٛع

 

 َعًَٛات إضاف١ٝ

  = 122ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١   

 رز   151111،  ايتٌُٜٛ ارتاص =    1252=  شتزا١ْْصب١ اال 

  = رز ) شايب١ ( .  4111 -ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ 

 ايعُــــٌ املطًــــــــٛب:

 إعزار املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ َع تربٜر اذتصابات

 ثِ قزّ تعًٝكا سٍٛ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١ FRNG  ٚBRFسصاب 

 .31/12/2111إيٝو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ املدتصر٠ ملؤشص١ " االشتكالٍ " بتارٜذ  : ايجايح ٚايععرٕٚايتُرٜٔ 

 املبايؼ (  ارتصّٛ ) املٛارر املبايؼ األصٍٛ ) االشتدزاَات (

 االشتدزاَات ايجابت١

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يإلشتػالٍاألصٍٛ املتزاٚي١ 

 األصٍٛ املتزاٚي١ خارز اإلشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

1550000 

 

911111 

15111 

25111 

 املٛارر ايجابت١

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 رٜٕٛ اإلشتػالٍ

 رٜٕٛ خارز اإلشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

1675000 

 

741111 

11111 

75111 

 2511111 زتُٛع ارتصّٛ 2511111 زتُٛع األصٍٛ

 

 تتهٕٛ املٛارر ايجابت١ َٔ : : َالسع١

 .DA 175111ايزٜٕٛ املاي١ٝ ايجابت١ بـ  -     DA 1511111ايتٌُٜٛ ارتاص بـ  -

 : املطًٛب

ايٓصب  -ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ. ر -استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ.     ز -رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ  .ب -أسصب َا ًٜٞ :أ -1

 ايتاي١ٝ َع سنر تصُٝتٗا :

 املٛارر ايجابت١                                        االشتزا١ْ املاي١ٝ

 ايتٌُٜٛ ارتاص ١                          االشتدزاَات ايجابت

 سًٌ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١ َٔ خالٍ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ َصتدزَا رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ ٚ ايٓصب. -2

رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ ٚاستٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ ٚارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ , َع ايتشكل  بني ايعالق١ بني -2

 َٔ صشتٗا.



 امليزانية الوظيفية  وحتليل ــــــالعدد الرابع اعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3AYACHI جملة متعة احملاسبة 

 18 

َٔ أدٌ حتًٌٝ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ "ايٛفا٤" يتذار٠ ادت١ًُ يًعطٛر ٚ َٛار ايتذٌُٝ  :ايجايح ٚايععرٕٚ ايتُرٜٔ 

 قزَت يو املعًَٛات ايتاي١ٝ: 

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١ 

 

 

   األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ 

.......... 

 

 
.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

6275 

 

 
..... 

21 

11 
.... 

 املٛارر ايجابت١ 

 ايتٌُٜٛ ارتاص

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصّٛ 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

75 

50 
.... 

..... 

.... 

5 

5 
 

 100 .......... اجملُٛع 100 .......... اجملُٛع

 

 َعًَٛات إضاف١ٝ: 

 

 2112رٚر٠  2111رٚر٠  ايبٝإ

 251111 - اإلمجايٞرأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف 

 117111 93611 ايسبا٥ٔ ٚ اذتصابات املًشك١

 71211 115311 املٛررٕٚ ٚ اذتصابات املًشك١ 

 131111 121111 خمسْٚات ايبطا٥ع

 1895411 - َبٝعات ايص١ٓ

 1316251 - َعرتٜات ايص١ٓ 

 1511111 - تهًف١ ظرا٤ ايبطاع١ املباع١

 

 ايعُــــٌ املطًـــــٛب:

 

 أنٌُ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ "ايٛفــــا٤"  .1

اسصب َهْٛات رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ بطرٜكتني ٚ اظرح َٔ خالٍ سيو ايٛضع١ٝ املاي١ٝ  .2

 يًُؤشص١   

اسصب ايٓصب ايتاي١ٝ: متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١، ْصب١ ايتشرر املايٞ، رٚرإ نٌ َٔ املدسْٚات ٚ ايسبا٥ٔ ٚ  .3

 املز٠ املتعًك١ يهٌ َٓٗا  املٛررٜٔ ٚ

 عًل سٍٛ ٚضع١ٝ املؤشص١ َٔ خالٍ ايٓصب احملصٛب١  .4
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 إيٝو املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ايتاي١ٝ : ايرابع ٚايععرٕٚايتُرٜٔ 

 

 املبايؼ األصٍٛ  ر ح
االٖتالنات ٚ خ 

 .م
 املبايؼ ايصاف١ٝ

       األصٍٛ غري ادتار١ٜ   

 30000 20000 50000 برزتٝات املعًَٛات١ٝ  204

 150000 50000 200000 أرضٞ  211

 400000 100000 500000 املباْٞ 213

 230000 70000 300000 املعزات ٚ  األرٚات صٓاع١ٝ  215

 320000 80000 400000 َعزات ايٓكٌ 218

 1130000 320000 1450000 زتُٛع األصٍٛ غري ادتار١ٜ    

       األصٍٛ ادتار١ٜ   

 60000 30000 90000 األٚي١ٝ ٚ ايًٛازّاملٛار  31

 50000 10000 60000 املٓتذات املصٓع١  355

 150000   150000 ايسبا٥ٔ 411

 40000   40000 األعبا٤ املعا١ٜٓ شًفا  486

 100000   100000 ايبٓٛى اذتصابات ادتار١ٜ 512

 120000   120000 ايصٓزٚم  53

 520000 40000 560000 زتُٛع األصٍٛ ادتار١ٜ    

 1650000 360000 2010000 اجملُٛع ايعاّ يألصٍٛ  

 املبايؼ ارتصّٛ ر ح

 
 رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١

 
 800000 رأط املاٍ 101

 200000 ْتٝذ١ ايص١ٓ املاي١ٝ 12

 
 1000000 َر رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١

 
 ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 
 300000 اإلقرتاضات يز٣ َؤشصات ايكرض 164

 
 300000 زتُٛع ارتصّٛ غري ادتار١ٜ

 
 ارتصّٛ ادتار١ٜ

 
 150000 َٛررٚ املدسْٚات ٚارتزَات 401

 110000 َٛررٚ ايتجبٝتات 404

 90000 ايطرا٥ب ايزا١ٓ٥ 444

 
 350000 زتُٛع ارتصّٛ ادتار١ٜ

 
 1650000 اجملُٛع ايعاّ يًدصّٛ

 

رز َٔ ايطرا٥ب ع٢ً األرباح ٖٞ ضرا٥ب ع٢ً  41111َبًؼ َتعًل بٓعاط خارز االشتػالٍ، باإلضاف١ إىل إٔ  468ح/

 ايٓتا٥ر

  املطًٛب:

أجنس املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ ثِ سًًٗا بٛاشط١ رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ َع سصاب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ ٚ ايتعًٝل 

 ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١.
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 إيٝو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ إلسز٣ ايعرنات : ارتاَض ٚايععرٕٚايتُرٜٔ 

 املبًؼ ارتصّٛ املبًؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 اشتدزاَات ثابت١ يإلشتػالٍ

 اشتدزاَات ثابت١ خارز االشتػالٍ

 األصٍٛ املتزاٚي١

 أصٍٛ َتزاٚي١ يإلشتػالٍ

 أصٍٛ َتزاٚي١ خارز اإلشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

0011111 

4151111 

351111 

0111111 

1811111 

251111 

951111 

 املٛارر ايجابت١

 متٌٜٛ خاص

 رٜٕٛ َاي١ٝ

 خصّٛ َتزاٚي١

 رٜٕٛ اإلشتػالٍ

 رٜٕٛ خارز اإلشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

0001111 

4611111 

751111 

2001111 

1751111 

121111 

281111 

 0011111 اجملُٛع 0011111 اجملُٛع

 

 ايعا١َ:ٚ إيٝو بعض املعًَٛات املصتدرد١ َٔ احملاشب١ 

 3112/2119/ 3112/2118/ ايبٝإ 31/12/2119 31/12/2118 ايبٝإ

 ايبطا٥ع

 ايعُال٤

 

911111 

611111 

 

881111 

661111 

 َٛررٕٚ

 

811111 

 

771111 

 

 

 َع ايعًِ إٔ:

  :ٖٞ رز.3951111املعرتٜات ايص١ٜٛٓ َٔ ايبطا٥ع 

  :ٖٞ رز.3651111تهًف١ ايبطا٥ع املباع١ 

  :ٟٛٓرز.4511111رقِ األعُاٍ ايص 

 املطًٛب:

 ٚ ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ.  FRNG،BFRسصاب نال َٔ  .0

 سصاب خمتًف ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ َع ايتعًٝل ع٢ً ايٓتا٥ر. .2

 سصاب خمتًف ْصب ايزٚرإ. .0

 إيٝو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ايتاي١ٝ : ايصارط ٚايععرٕٚايتُرٜٔ 

 ايٓصب١ املبًؼ ارتصّٛ ايٓصب١ املبًؼ األصٍٛ

 ؟ ؟ املٛارر ايجابت١ 65 ؟ ايجابت١االشتدزاَات 

  

  

 50 ؟ متٌٜٛ خاص

  

  

 ؟ 500.000 رٜٕٛ َاي١ٝ

 15 ؟ خ.ّ.يالشتػالٍ 20 ؟ أ.ّ يالشتػالٍ
 خ.ّ.خ.يالشتػالٍ ؟ ؟ أ.ّ .خ.يالشتػالٍ

 

5 
 ؟ ؟ خ. ارتصّٛ ؟ 200.000 خ. األصٍٛ

 ؟ ؟ اجملُٛع ؟ ؟ اجملُٛع

  = 1112111ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ =   176ْصب١ االشتزا١ْ املاي١ٝ 

  املطًٛب:

 ٙسًٌ املٝسا١ْٝ بٛاشط١ رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ، ٚ ْصب اهلٝه١ً / أنٌُ املٝسا١ْٝ أعال

 عًل ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١ /املاي١ٝ 
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 :2112َٔ َؤشص١ ايفتح حتصًٓا ع٢ً املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ْٗا١ٜ  ايتُرٜٔ ايصابع ٚايععرٕٚ :

 % املبايؼ ارتصّٛ  % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ              

 خارز االشتػالٍ             

 ارتس١ٜٓ              

......... 

 

 

 

......... 

411111 

......... 

.... 

 

 

 

..... 

18 

..... 

 املٛارر ايجابت١

 املٛارر ارتاص١            

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ            

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ               

 خارز االشتػالٍ              

 ارتس١ٜٓ               

 

........ 

........ 

 

........ 

........ 

........ 

 

..... 

..... 

 

..... 

..... 

..... 

 111 ........ اجملُٛع 111 ....... اجملُٛع

 املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ، يزٜٓا املعًَٛات ايتاي١ٝ:بٗزف إمتاّ  

 .66111رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ:  -1

 .172ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١  -2

 .51111استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ  -3

 .39111استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ يالشتػالٍ  -4

 .2ٚ 8االشتػالٍ تتٓاشب ناألعزار األصٍٛ املتزاٚي١ يالشتػالٍ ٚاألصٍٛ املتزاٚي١ خارز  -5

 َا رأٜو يف ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١ ؟املطًٛب : 

 : َٔ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ " ايٓدٌٝ " حتصًٓا ع٢ً املعًَٛات ايتاي١ٝ: ٚايععرٕٚ ايجأَ ايتُرٜٔ 

 األصٍٛ املبايؼ ايٓصب١ ارتصّٛ املبايؼ ايٓصب١

..... 

31 

.... 

.... 

..... 

..... 

..... 

 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

521111 

........ 

 املٛارر ايجابت١

 املٛارر ارتاص١

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 خ . ّ . يالشتػالٍ

 خ . ّ . خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

00 

 

..... 

.... 

.... 

.... 

........ 

 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 أ. ّ . يالشتػالٍ

 أ . ّ . خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

 زتُٛع األصٍٛ ......... ..... زتُٛع ارتصّٛ  ......... .......

 :َعًَٛات إضافٝــ١

 1296ْصب١ االشتزا١ْ املاي١ٝ = /1228ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١ =  -

استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ يالشتػالٍ = /رز352811( =   FRNG املاٍ ايعاٌَ ايصايف االمجايٞ )رأط  -

 رز 181111استٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ خارز االشتػالٍ = /رز 136811

 أنٌُ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ " ايٓدٌٝ" َع إظٗار ايعًُٝات اذتصاب١ٝ. :ايعٌُ املطًــٛب

o  ٔايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١.قزّ تكرٜرا ع 
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 :  N/31/12يتهٔ عٓاصر املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ " االشرا٤ " يف   : ايتاشع ٚايععرٕٚ ايتُرٜٔ 

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١ 

 

 

  األصٍٛ املتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ 

.............. 

 

 
.............. 

........... 

........... 

........... 

..... 

 

 
..... 

30 
.... 

.... 

 املٛارر ايجابت١ 

 ايتٌُٜٛ ارتاص

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١ 

 يالشتػالٍ 

 خارز االشتػالٍ 

 خس١ٜٓ ارتصّٛ 

768111 
........... 

........... 

.............. 

........... 

176111 

........... 

..... 

.... 

.... 

..... 

.... 

.... 
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 100 ............... اجملُٛع 100 ............... اجملُٛع

 

 َعًَٛات إضاف١ٝ

  = 122ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١   

 رز   611111،  ايتٌُٜٛ ارتاص =    1252=  شتزا١ْْصب١ اال 

  = رز ) شايب١ ( .  16111 -ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ 

 ايعُــــٌ املطًــــــــٛب:

 إعزار املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ َع تربٜر اذتصابات

 ثِ قزّ تعًٝكا سٍٛ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١ FRNG  ٚBRFسصاب 

 

 : 31/12/2113يف  ايٛاساتإيٝو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١  : ايجالثٕٛايتُرٜٔ 

 % املبايؼ ارتصّٛ % املبايؼ األصٍٛ

 ايجابت١االشتدزاَات 

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ األصٍٛ

..... 

 

 

..... 

..... 

751111 

151111 

 املٛارر ايجابت١ 

 املٛارر ارتاص١

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز االشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

.…. 

..... 

...... 

..... 

611111 

..... 

241111 

 

 ........ ......... اجملُٛع ......... ...... اجملُٛع

 َعًَٛات إضاف١ٝ :      

  ٍاستٝاز رأط املاٍ ايعاٌَ يالشتػال(BFRE )   =011111 DA   

  ٍاستٝاز رأط املاٍ ايعاٌَ خارز االشتػالBFRHE) = )001111 DA 

  = 122ْصب١ تػط١ٝ االشتدزاَات ايجابت١ 

  ٌاملٛارر ايجابت١. % 35ايزٜٕٛ املاي١ٝ متج َٔ 

 : املطًٛب     

 ( FRNG(رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ ) BFR(استٝاز رأط املاٍ ايعاٌَ )TNأسصب َا ًٜٞ :ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ )

 اسصب االشتدزاَات ايجابت١ ٚاملٛارر ايجابت١. 12

 أنٌُ املٝسا١ْٝ ايصابك١ . 22

 َايٝا سٍٛ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١.أنتب تكرٜرا ثِ  اسصب  ْصب١ االشتزا١ْ املاي١ٝ. 32
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 :31/12/2114ايٝو املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ملؤشص١ ايٓدٌٝ بتارٜذ  ٚايجالثٕٛ ايٛاسزايتُرٜٔ 

 املبايؼ ارتصّٛ املبايؼ األصٍٛ

 اإلشتدزاَات ايجابت١:

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١:

 يإلشتػالٍ   

 خارز اإلشتػالٍ   

 خس١ٜٓ األصٍٛ   

............ 

 

 

............ 

1111111 

281111 

151111 

 املٛارر ايجابت١:

 املٛارر ارتاص١   

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ   

 ارتصّٛ املتزاٚي١:

 يإلشتػالٍ   

 خارز اإلشتػالٍ   

 خس١ٜٓ ارتصّٛ   

............ 

............ 

1111111 

............ 

521111 

181111 

............ 

 ............ زتُٛع ارتصّٛ ............ زتُٛع األصٍٛ

 َعًَٛات اضاف١ٝ:

 متجٌ ايزٜٕٛ املاي١ٝ ربع األَٛاٍ ارتاص١.-

 خس١ٜٓ األصٍٛ ْصف خس١ٜٓ ارتصّٛ.-

 ايعٌُ املطًٛب: 

 انٌُ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ. -1

 سًٌ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ باشتعُاٍ رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ. -2

 عًل ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١. -3

 : ٚايجالثٕٛ ايجاْٞ ايتُرٜٔ 

 .31/12/2111َٔ أدٌ تعدٝص ايٛضع١ٝ املاي١ٝ ملؤشص١ "ايصعار٠" قزَت يو املٝسا١ْٝ ايتاي١ٝ بتارٜذ 

 ايٓصب١ املبايؼ ارتصّٛ ايٓصب١ املبًؼ األصٍٛ

 االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 رز االشتػالٍاخ

 خس١ٜٓ األصٍٛ   

 06 

 

 

01 

28 

........ 

18 

 املٛارر ايجابت١

 املٛارر ارتاص١

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 خارز يالشتػالٍ  

 خس١ٜٓ ارتصّٛ  

 .... 

....... 

28 

...... 

....... 

11 

........ 

 011  زتُٛع ارتصّٛ 011  زتُٛع األصٍٛ

 

 رز.951111رأط املاٍ ايعاٌَ= رز، إستٝادات251111َعًَٛات إضاف١ٝ: يزٜٓا ارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ=

 املطًٛب:

 .إمتاّ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ - 1

 سصاب ْصب١ االشتزا١ْ املاي١ٝ ٚ ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١ . -2

 ايتعًٝل ع٢ً ايٓتا٥ر .-3
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 نُا ًٜٞ :  31/12/2112يتهٔ املٝسا١ْٝ احملاشب١ٝ ملؤشص١ " ايٛرر" يف  : ٚايجالثٕٛ ايجايحايتُرٜٔ 

 َبايؼ ارتصّٛ  م. ّ. ص .ّّ. إ مجاي١ٝم. إ األصٍٛ

   رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١:         األصٍٛ غري ادتار١ٜ: 
 161111 رأط املاٍ  64111 96111 161111 ايتجبٝتات املع١ٜٛٓ 
 162111 ايٓتٝذ١  588111 252111 841111 ايتجبٝتات ايع١ٝٓٝ 

 322111 َر رؤٚط األَٛاٍ ارتاص١  31111   31111 ايتجبٝتات املاي١ٝ 
   خصّٛ غري دار١ٜ:  682111 348111 1131111 َر أصٍٛ غري دار١ٜ 

 األصٍٛ ادتار١ٜ: 

 

  

 

 451111 يز٣ َؤشصات ايكرض اقرتاضات
 450000 َر خصّٛ غري دار١ٜ   232411 24111 256411 خمسْٚات ايبطا٥ع

   ارتصّٛ ادتار١ٜ : 174611 36111 211611 ايسبا٥ٔ
 468111 املٛررٕٚ  345111   345111 املزٜٕٓٛ اآلخرٕٚ

 263111 ايطرا٥ب ايزا١ٓ٥  74111   74000 ايكِٝ املٓكٛي١  يًتٛظٝف
 89111 خس١ٜٓ ارتصّٛ  84111   84111 أَٛاٍ ارتس١ٜٓ 

 821111 َر ارتصّٛ ادتار١ٜ  911111 61111 971111 َر أصٍٛ دار١ٜ 
 1592111 زتُٛع ارتصّٛ  1592111 418111 2111111 زتُٛع األصٍٛ

 

 َٔ أدٌ إجناز املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ٜعط٢ يهِ :  أٚال :

 ُٜعّز أعبا٤ َعا١ٜٓ َصبكا خارز االشتػالٍ. DA 15111ـ َٔ بني َزٜٓني آخرٜٔ، َبًؼ  1             

 ٜعترب ضرا٥ب ع٢ً األرباح .  DA 38111ـ  َٔ بني ايطرا٥ب ايزا١ٓ٥ ، َبًؼ  2             

 املطًٛب : 

 أجنس املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ .  -1

 أسصب رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجايٞ ٚاستٝادات رأط املاٍ ايعاٌَ ٚ َهْٛات٘ ٚارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ. -2

 أسصب ْصب اهلٝه١ً املاي١ٝ، َع ايتعًٝل. -3

 أعطٝت يو :  2112يًفرت٠ االشتػالي١ٝ  ثاْٝا :

 

 

 

 

      

 

 . DA 3441111تهًف١ ظرا٤ ايبطا٥ع املباع١ =  -          

 . DA 5925111املبٝعات =  -      

 . DA 4341111املعرتٜات =  -      

 املطًٛب : 

 أٚدز ْصب١ ٚ َز٠ ايزٚرإ يهٌ َٔ: املدسْٚات، ايسبا٥ٔ، املٛررٜٔ ؟  -1

ًّل ع٢ً ايٓتا٥ر ؟  -2  ع

 

 

 

 

 2112بزا١ٜ ايزٚر٠  بٝـــــــإ

 283151 ايسبا٥ٔ  
 152111 املٛررٕٚ 

 613611 خمسْٚات ايبطا٥ع  
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أنٌُ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ ايتاي١ٝ َع تٛضٝح ايعًُٝات ايطرٚر١ٜ باإلضاف١ إىل املعًَٛات :  ٚايجالثٕٛ ايرابع ايتُرٜٔ 

 ايتاي١ٝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املعًَٛات االضاف١ٝ

  : 1212ْصب١ متٌٜٛ االشتدزاَات ايجابت١. 

  = ٞ81111  رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف اإلمجاي . 

  = ٌَ71111استٝادات رأط املاٍ ايعا. 

 ٌَ11211=  الشتػالٍخارز ا استٝادات رأط املاٍ ايعا. 

  ٌاملٛارر ايجابت١. %2725رٜٕٛ َاي١ٝ متج َٔ 

  =124ْصب١ االشتزا١ْ املاي١ٝ 

ًّل ع٢ً ايٓتا٥راملطًٛب :   باشتدزاّ رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف االمجايٞ؟ ع

 

 قزَت يو املعًَٛات ايتاي١ٝ: 2114َٔ أدٌ حتًٌٝ ايٛضع١ٝ املاي١ٝ ملؤشص١ "ايرٜاض" يص١ٓ ايتُرٜٔ ارتاَض ٚايجالثٕٛ :

 ايٓصب١ املبايؼ ارتصّٛ ايٓصب١ املبايؼ األصٍٛ

 اإلشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يإلشتػالٍ

 اإلشتػالٍخارز 

 خس١ٜٓ األصٍٛ

.............. 

 

 

.............. 

............. 

151111 

............. 

01 

 
 

...... 

31 

..... 

15 

 املٛارر ايجابت١

 املٛارر ارتاص١

 ايزٜٕٛ املاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يإلشتػالٍ

 خارز اإلشتػالٍ

 خس١ٜٓ ارتصّٛ

.............. 

............. 

............. 

............. 

.............. 

............. 

............... 

61 

..... 

15 

..... 

11 

21 

..... 

 011 ............. زتُٛع ارتصّٛ 011 ............. زتُٛع األصٍٛ

 املطًٛب:

 إمتاّ املٝسا١ْٝ ايٛظٝف١ٝ.-1

 َٛدب ،  FRNG =111111راط املاٍ ايعاٌَ ايصايف االمجايٞ  -2

 .=؟؟؟؟؟؟؟ BFRاستٝاز رأط املاٍ ايعاٌَ ايصايف  -

 = ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ TNارتس١ٜٓ ايصاف١ٝ  -

 بعز حتزٜز اجملاٌٖٝ عًل ع٢ً ايٛضع١ٝ املاي١ٝ يًُؤشص١.

 بالتوفيق والنجاح للجميع

 -اجلزائر  -وادي سوف –تغزوت  –االستاذ عياشي األخضر مت جتميع هرا العمل من طرف : 

 الثمن هو الدعوة الصاحلة 

 ايٓصب١ املبايؼ ارتصّٛ ايٓصب١ املبايؼ األصٍٛ

 ..... ......... املٛارر ايجابت١ .... ........ االشتدزاَات ايجابت١

 

 

 األصٍٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

 

 

........ 

........ 

 

 

..... 

.... 

 ملٛارر ارتاص١ا

 رٜٕٛ َاي١ٝ

 ارتصّٛ املتزاٚي١

 يالشتػالٍ

........... 

......... 

............ 

............ 

........ 

....... 

........ 

..... 

 ... ......... خارز االشتػالٍ  .... 41211 خارز االشتػالٍ

 .... ......... خس١ٜٓ ارتصّٛ .... ........ خس١ٜٓ األصٍٛ

 111% 7441211 اجملُٛع 111% .............. اجملُٛع
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 احمللولة  التمارين
 ايتُضئ األوٍ :

 سيح: M2,M3و املارتني األوييتني  Sباعتعُاٍ املٓتوز ايٓقف َقٓع   A ,Bتٓتر َؤعغة ايٓذاح املٓتودني ايتاَني 

 رز ايًواطّ املدتًفة.001111و  M1نًؼ 0011َٔباعتعُاٍ  Sوسزة َٔ املٓتوز ايٓقف َقٓع 01111:يتِ تقٓيع 1ايوصؽة 

 .M2نًؼ َٔ  3و  S, سيح يتطًب إْتاز ايوسزة ايواسزة وسزتني َٔ Aر املٓتوز ايتاّ : تٓت2ايوصؽة 

 .M3نًؼ َٔ  0و  Sوسزات َٔ  3, سيح يتطًب إْتاز ايوسزة ايواسزة B: تٓتر املٓتوز ايتاّ 3ايوصؽة 

 نُا يًي:  0100املعًوَات ايتايية املكزَة َتعًكة بايفرتة املعتربة يؾٗض افضيٌ       

 :11/14/2115ٕ يف املدظو

M1 :0111 رز/ نًؼ  0.62 بغعضنًؼ,M2 :0011 رز/نًؼ00650نًؼ بغعض,M3 :3000 رز/نًؼ28 نًؼ بغعض 

 رز/ ايوسزة 2.360وسزة بغعض  B :011,   رزS:001111إْتاز داصي 

 رز.0.0111ايًواطّ املدتًفة : , رز/نًؼ.03نًؼ بغعض  M2 :0011,رز/نًؼ.00نًؼ بغعض M1 :0111 َؾرتيات ايؾٗض:

 األعباء املباؽضة:

 مثٔ ايؾضاء.  %01يًؾضاء: 

 يإلْتاز: 

 رز/ عاعة .011رقيكة بتهًفة 011.(: 0يف ايوصؽة )

 رز/ عاعة  توطع عًى أعاؼ ايوسزات املٓتذة. 01عاعة بتهًفة  0111( :13( و )10ايوصؽة )

 رز توطع عًى أعاؼ ايوسزات املباعة. 001111يًتوطيع: 

 رز / يًوسزة.11.بغعض  Bوسزة َٔ  511,    رز/يًوسزة.0.1بغعض Aسزة َٔ و 511 َبيعات ايؾٗض:

 األعباء ايػري َباؽضة :

 رز . 320رز و األعباء ايػري َعتربة تكزص بـ 00111ًَدقة يف ادتزوٍ املوايي َع األخش بعني االعتباص نعٓافض إمافية              

 2ايوصؽة 1ايوصؽة  ٔايتُوي ايقياْة اإلراصة ايبيإ / األقغاّ      

 

 ايتوطيع 3ايوصؽة 

 َر ايتوطيع األويي

 ايتوطيع ايتباريي

 اإلراصة 

 ايقياْة

003111 

 

(%011) 

0% 

001111 

 

01% 

(011%) 

020311 

 

01% 

00% 

030011 

 

01% 

00% 

001111 

 

01% 

00% 

0..111 

 

01% 

01% 

02301 

 

31% 

01% 

 

 طبيعة وسزة ايكياؼ

 رز01  

َٔ 

 مثٔ ايؾضاء

نًؼ َوار 

 اويية

 َغتعًُة

وسزات 

 َٓتذة

وسزات 

 َٓتذة

 وسزات

 َباعة

 :؟B, : ؟A,نًؼ.M3 :0111,نًؼ.M2 :0111: 31/14/2115املدظوٕ يف 

 َالسعة : تكيِ اإلخضادات بايتهًفة ايوعيطية املضدشة َع شتظوٕ أوٍ املزة .: املطًوب               

 توطيع األعباء غري املباؽضة  .إمتاّ دزوٍ ثِ ,( .A( , )Bسغاب ايهُيات املٓتذة َٔ  ) .0

 سغاب تهًفة ؽضاء املوار األويية . .0

 (.B( و )A( َع إعزار ادتضر  ايزائِ يـ )B( و )A)(  واملٓتذني ايتاَني Sسغاب تهًفة إْتاز املٓتوز ايٓقف َقٓع ) .3

 سغاب ععض ايتهًفة و ايٓتيذة ايتشًيًية اإلمجايية.  .2

 . سغاب ْتيذة احملاعبة ايتشًيًية ايقافية  .0
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 " يف وصؽتني سيح:M1" ,"M2" باعتعُاٍ َارتني "A" ,"B" ,"Dَؤعغة األفيٌ تٓتر و تبيع ثالثة َٓتذات "  ايتُضئ ايجاْي :

 " فكط.Dيتِ إْتاز املٓتر " (:12ايوصؽة ),   " A" ,"B: يتِ إْتاز املٓتوز "(11ايوصؽة )

 نايتايي: 0100و املعًوَات ايتايية َكزَة يًفرتة املعتربة َٔ ؽٗض افضيٌ 

 31/14/2115املدظوٕ يف  َؾرتيات  ايفرتة 11/14/2115املدظوٕ  

"M1 :"00111 رز/نًؼ 03نًؼ بـ 

"M2:"00011 نًؼ بتهًفة إمجايية

 رز0.0.01

"B :"011 رز/يًوسزة 0.260وسزة بـ 

  رز..A :"32إْتاز داصي "

 رز.D :"0.0إْتاز داصي "

"M1:"05111رز/نًؼ00نًؼ بـ 

"M2 :"01111رز/نًؼ.0ــنًؼ ب 

"M1:"011نًؼ 

"M2:"011نًؼ 

" M2" باعتعُاٍ "Bوسزة َٔ  " 0011مت إْتاز   ".M2"  و "M1"  باعتعُاٍ "Aوسزة َٔ " 0011مت إْتاز  اإلْتاز و االعتعُاالت: 

 "M2"  و "M1" باعتعُاٍ "Dوسزة َٔ " 0111مت إْتاز  فكط.

 3, 0, 0" تتٓاعب َع األعزار A" ,"B" ,"D" يـ"M2", أَا اعتعُاالت "D" يـ   %01" و Aيـ  "  %01" توطع M1: اعتعُاالت "َالسعة

 عًى ايرتتيب.

 نايتايي:  31/12/0100" بتاصيذ M2"  و "M1وظٗض  ادتضر ايزائِ يـ "

 "M1بايٓغبة يـ " 

 "M2"بايٓغبة يــ

 رز تتوطع عًى أعاؼ مثٔ ايؾضاء. 000111يًؾضاء:  األعباء املباؽضة:

 رز/ عاعة.001" بغعض B"" و ايباقي يـAعاعة يـ " 01رقيكة َٓٗا 0111 (:10يف ايوصؽة )  يإلْتاز:

 ".Dرز يـ"51عاعة بغعض  0. (:10يف ايوصؽة )           

 األعباء ايػري َباؽضة :

 رز .0011رز و األعباء ايػري َعتربة تكزص بـ 0011ًَدقة يف ادتزوٍ املوايي َع األخش بعني االعتباص نعٓافض إمافية              

 ايتوطيع (10ايوصؽة ) (10ايوصؽة ) ايتُوئ ايبيإ

 0111. 31211 3.011 ؟ زتُوع توطيع ثاْوي

نًؼ َارة أويية  طبيعة وسزة ايكياؼ 

 َؾرتى

 وسزات َباعة - عاعة عٌُ َباؽضة

 َبيعات ايفرتة:

 "A :"0111  رز/يًوسزة.3.1وسزة بـ "B "0011  رز/يًوسزة. 051وسزة بـ "D "0.11  رز/ يًوسزة. 301وسزة بـ 

                

 

 ايكيُــــة ععض ايوسزة ايهُية ايبيــــإ ايكيُـــــة  ععض ايوسزة ايهُية ايبيـــــــإ

 1َذ

 التاإلرخا

............. 

............. 

............ 

006. 

............ 

............ 

 االخضادات

 2َذ

............ 

............ 

............ 

............ 

........... 

........... 

 ........... ............ ............ اجملُوع ............ ............. ............. اجملُوع

 ايكيُــــة ععض ايوسزة ايهُية ايبيــــإ ايكيُـــــة  ععض ايوسزة ايهُية ايبيـــــــإ

 1َذ

 اإلرخاالت

............. 

............. 

............ 

............ 

............ 

............ 

 االخضادات

 2َذ

............ 

............ 

............ 

............ 

........... 

........... 

 ........... 2445 ............ اجملُوع ............ ............. ............. اجملُوع
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 .َالسعة : تكيِ اإلخضادات بايتهًفة ايوعيطية املضدشة َع شتظوٕ أوٍ املزة : باملطًو

 ."M2"  و "M1"إعزار ادتضر ايزائِ يًُوار األويية  .1

 ".D" و "Bيًُٓتذات " "M2"  و "M1"حتزيز ايهُيات املغتعًُة َٔ  .2

 كغِ ايتُوئ.َع حتزيز زتُوع ايتوطيع ايجاْوي ي إمتاّ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة ,   .3

 " فكط.D" و "B"سغاب تهًفة إْتاز نٌ َٔ املٓتذني  .4

 " فكط.D" و "B"سغاب ععض ايتهًفة و ايٓتيذة ايتشًيًية  اإلمجايية  يـ  .5

   "Aعًُا إٔ ايٓتيذة ايتشًيًية اإلمجايية        يـ " "D" و "B" و "Aسغاب ْتيذة احملاعبة ايتشًيًية ايقافية يـ "  .6

 رز.03111تكزص بـ 

 تُضئ ايجايح :اي

 . P2و ايٓوع  P1يًقٓاعات ادتًزية بإْتاز ْوعني َٔ اذتكائب ايقػرية :ايٓوع  األفيٌتكوّ َؤعغة 

 تغتعٌُ ادتًز االفطٓاعي نُارة أويية أعاعية يف فٓاعة اذتكائب باإلمافة إىل ايًواطّ املدتًفة نُا يًي :

  نٌ سكيبةP1  1601حتتاز يـ   m
2

 َٔ ايًواطّ املدتًفة .  3DAَٔ ادتًز  وَا قيُت٘   

  نٌ سكيبةP2  1600حتتاز يـ   m
2

 َٔ ايًواطّ املدتًفة . DA 0َٔ ادتًز وَا قيُت٘   

 متض عًُية اإلْتاز بوصؽتني :

  يتِ خياطة ايكطع وإمافة ايًواطّ . : 2يف ايوصؽة •يتِ تفقيٌ ادتًز.          : 1يف ايوصؽة 

 عًوَات ايتايية :مت ايتوفٌ يًُ  Nبايٓغبة يؾٗض عبتُرب/

 شتظوٕ أوٍ ايؾٗض :  -1

 0011 m
2

DA /m 0006.1َٔ ادتًز االفطٓاعي بـ :  
2

 DA 30111ايًواطّ املدتًفة : َا قيُت٘  و.   

    ّاملٓتر ايتاP1  :301  000.01وسزة  بتهًفة إمجايية DA . 

    ّاملٓتر ايتا P2  :011  01..0وسزة  بتهًفة إمجايية DA . 

 ض :َؾرتيات ايؾٗ -2

 3111 m
2

DA /m 001َٔ ادتًز االفطٓاعي بـ :  
2

 .DA 21111َٔ ايًواطّ املدتًفة : َا قيُت٘  و.   

 . P2وسزة َٔ  00.1و   P1وسزة َٔ  01111إْتاز ايؾٗض:  -3

 األعباء املباؽضة : -4

 : 1600 يًؾضاء DA  ٌعٔ نm
2

 يهٌ ايًواطّ املدتًفة.  DA 311َٔ ادتًز االفطٓاعي و  

  : 011رقيكة عٌُ بـ  31نٌ سكيبة َٔ نال ايٓوعني تتطًب يإلْتاز DA .يًغاعة 

 رتقت يف ادتزوٍ ايتايي :  األعباء غري املباؽضة: -5

 ايبيإ
 األقغاّ األعاعية األقغاّ املغاعزة

 ايتوطيع 0وصؽة  0وصؽة  ايتُوئ  ايقياْة اإلراصة

 00001 1111. 523.1 01..0 22111 30311 ّ ت األويي

 0ع ايتوطي

 اإلراصة-

 ايقياْة-

 

-111% 

20% 

 

01% 

-111% 

 

20% 

10% 

 

25% 

30% 

 

25% 

30% 

 

20% 

10% 

 طبيعة وسزة ايكياؼ
100 DA  ٔمث َٔ

 ايؾضاء

عاعة يز عٌُ 

 َباؽضة

وسزة 

 َٓتذة

011 DA  ِصق َٔ

 األعُاٍ

 املبيعات : -6

 زة./ وس DA 450بغعض  P2وسزة َٔ  0111/ وسزة ,  DA 650بغعض  P1وسزة َٔ  0011

 (.CMUP: تكيِ االخضادات بايتهًفة ايوعطية املضدشة يًوسزة باعتباص املدظوٕ األويي ) املطًوب : َالسعة

 إمتاّ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة. -0

 اسغب ايٓتيذة ايتشًيًية .   ثِ اسغب شتتًف ايتهاييف وععض ايتهًفة . -0
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 ايتُضئ ايضابع :

 إ بقٓع ْوعني َٔ ايكُقإ  يألطفاٍ ُٖا:تكوّ وسزة خياطة وتفقيٌ ايكُق

 . )ايكُقإ ايكطٓية )َارتٗا األويية: قُاـ قطين( .         ايكُقإ ايقوفية )َارتٗا األويية: قُاـ فويف 

 نُا يًي:  Nيزيٓا املعطيات ارتافة بؾٗض افضيٌ 

 شتظوٕ أوٍ ايؾٗض: -1

 :2.65وسزة بـ  011قُقإ قطٓية DA        5.وسزة بـ  311فوفية:قُقإ ويًوسزة DA .يًوسزة 

 :22111َرت بتهًفة إمجايية  0111قُاـ قطين DA   00011َرت بتهًفة إمجايية  0111قُاـ فويف:و DA. 

 املؾرتيات: -2

 :01َرت بـ: 111.قُاـ قطين DA              00َرت بـ: 011.قُاـ فويف:ويًُرت DA .يًُرت 

 االعتٗالنات وَقاصيف اإلْتاز: -3

 0.51 01رقيكة يهٌ قُيك قطين بـ: .3اعة يز عاًَة َباؽضة  مبعزٍ ع DA .يًغاعة 

 0551  ٍ00رقيكة يهٌ قُيك فويف بـ: 02عاعة يز عاًَة َباؽضة مبعز DA .يًغاعة 

 060 .َرت َٔ ايكُاـ يهٌ قُيك َٓتر َٔ نٌ ْوع 

 وسزة   011قُقإ فوفية: ووسزة      001قُقإ قطٓية:  شتظوٕ آخض ايؾٗض: -4

 َعًوَات أخضى: -5

 :011ععض بيع ايوسزة DA   ,  001يًكُيك ايكطين DA .يًكُيك ايقويف 

  عاعة إلْتاز ايكُقإ ايقوفية. 0111عاعة إلْتاز ايكُقإ ايكطٓية و  3111اؽتػًت اآلالت 

 األعباء غري املباؽضة: -2

 

 يعطى دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة نُا يًي:

 ايبيإ
 األقغاّ األعاعية

 ايتوطيع اإلْٗاء ارتياطة ايتفقيٌ تُوئاي

 005.0 03.51 05111 31111 00111 0زتُوع توطيع 

 طبيعة وسزة ايعٌُ
 عاعة يز عٌُ َباؽضة وسزة َٓتذة عاعة عٌُ آية َرت قُاـ َؾرتى

011DA  ِصق َٔ

 األعُاٍ

 

 (.CMUPملدظوٕ األويي )َالسعة : تكيِ االخضادات بايتهًفة ايوعطية املضدشة يًوسزة باعتباص ا املطًوب:

 سزر عزر ايكُقإ املٓتذة واملباعة َٔ نٌ ْوع. -0

 إعزار دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة. -0

 سغاب تهًفة ؽضاء ايكُاـ ايقويف وايكطين. -3

 سغاب تهًفة إْتاز املٓتذني : ايكُقإ ايقوفية وايكُقإ ايكطٓية. -2

 سغاب ععض ايتهًفة .  -0

 ايتشًيًية يالعتػالٍ يهٌ َٓتر. سغاب ايٓتيذة -.
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  سٌ ايتُضئ األوٍ :

  A. Bايهُية املٓتذة َٔ   .0

 اْطالقا َٔ ايهُية املغتعًُة ْالسغ: 

M2  يزخٌ يف اْتاز املٓتوزA   اي إ نٌ االعتعُاالتM2  تزخٌ يف اْتاز َٓتر واسزA  

وسزة  0111=         3/ وسزة َغتعًُة 3111ــــــــ  3111= 0111-0011+0011= 0َذ –+ االرخاالت  0= َذM1اعتعُاالت 

 َٓتذة 

 M3 تزخٌ نًٗا يف اْتاز املٓتوزB   اي إ نٌ االعتعُاالتM3  تزخٌ يف اْتاز َٓتر واسزB  

 0111=     2/ وسزة َغتعًُة 2000ـــــــــــــــــــــ  2000=1000-0+3000= 0َذ –+ االرخاالت  0= َذM1اعتعُاالت 

 وسزة َٓتذة

 إمتاّ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة : -1

 سغاب َبًؼ ارتزَات املتبارية بني قغُي اإلراصة وايقياْة -0

           X : متجٌ ايتهًفة اإلمجايية ملضنظ اإلراصة

Yمتجٌ ايتهًفة اإلمجايية ملضنظ  ايقياْة : 

X =193000+0.05…….1....................... 

            Y=120000+0.1X…..2 
 حبٌ املعاريتني ْتشقٌ عًى                             

X       =   211111          رزY   =140000 ...................  رز  

 دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة 

 M1    - 0Mتهًفة ؽضاء املارتني - 2

 املضانظ األعاعية  املضانظ املغاعزة  ايبيإ

 ايتوطيع 13و  0ايوصؽة  0ايوصؽة  ايتُوئ ايقياْة اإلراصة

 ايتوطيع ∑

 األويي

003111 001111 02031 030011 001111 0..111 02301 

ايتوطيع 

 ايجاْوي

 اإلراصة

 ايقياْة

 

211111 

.111 

 

01111 

141111 

 

21111 

00111 

 

21111 

00111 

 

01111 

30111 

 

01111 

05111 

 

.1111 

05111 

 ايتوطيع∑

 ايجاْوي

11 11 213311 192511 165111 215111 112321 

رز /مثٔ 01    ع .طبيعة و

 ايؾضاء

نؼ /َارة 

َ َغت

ٍ 

 وسزات َباعة و. َٓتذة  و َٓتذة 

 0.11 0111 0111 0011 01..0   وسزات عزر 

 63495 215 165 35 746   تهًفة و ع 

 M1 0M ايبيإ
 املبًؼ ت.و ايهُية املبًؼ ت . و ايهُية

 30011 03 0011 1111. 00 0111 مثٔ ايؾضاء

 3001   111. 160 1111. ّ ايؾضاء املباؽضة

 02.11 .6. 3001 20.11 .6. 111. اعباء ايؾضاء غري املباؽضة ) ايتُوئ (

 1201.  0011 000.11  0111 تهًفة ايؾضاء

 2001. 00650 0011 0.211 0.62 0111 ستظوٕ اوٍ املزة

 000111 00 0111 035111 03 111. اجملُوع
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       sتهًفة االْتاز ايوعيطي        

  

 A ,Bذات تهًفة املٓت  

  

 ععض ايتهًفة      -0

 

 ايٓتيذة ايتشًيًية وايٓتيذة ايتشًيًية ايقافية:  -3

 

 

 

 املبًؼ ت و ايهُية ايبيإ

 001111   تهًفة  االْتاز ادتاصي اوٍ املزة

 M1 0011 03 00.011املارة االويية 

 001111   ايًواطّ املدتًفة

 00111 011 1./011. يز ايعاًَة املباؽضة 

اعباء االْتاز غري املباؽضة 

 ( 0) ايوصؽة 

/0011  /30 000011 

 0.0111  01111 تهًفة االْتاز

 1  1 شتظوٕ اوٍ املزة

 0.0111 .0.0 01111 اجملُوع

 املبًؼ ت و نُية املبًؼ ت و ايهُية ايبيإ

 m3 3111 00 .0111 0111 05 0.111و  0Mت ـ ّ ّ 

 K 0111 0.60 002011 3111 0.60 0.0311ت اْتاز املٓتر ايوعيطى 

 20111 01 011 20111 01 011 يز ايعاًَة املباؽضة

 اعباء االْتاز غري املباؽضة

 13و ايوصؽة  0ايوصؽة 

/0111 /0.0 0.0111 0111 000 000111 

 25.311  0111 300011  0111 تهًفة االْتاز

 02.11 2.360 011 1  1 شتظوٕ اوٍ املزة 

 050111 250 0011 300011 30060 0111 اجملُوع

 املبًؼ ت و نُية املبًؼ ت و ايهُية ايبيإ

 355111 250 511 3003.1 30060 511 تهًفة االْتاز املباع 

 0111.   0111.   ّ ايتوطيع املباؽضة

 000.1 3600. 511 000.1 3600. 511 اعباء ايتوطيع غري املباؽضة

 0010.1 .5.6. 511 220001 00.60 511 ععض ايتهًفة

 املبًؼ ت و  نُية املبًؼ ت و ايهُية ايبيإ

 0.1111 11. 511 225111 0.1 511 صقِ االعُاٍ

 0010.1 .5.6. 511 220001 00.60 511 ععض ايتهًفة

 20521 0.63 511 0251 360 511 ايٓتيذة ايتشًيًية 

 25301 ايٓتيذة االمجايية

 00111 االعباء االمافية

 -301 االعباء غري املعتربة

 1111. ايٓتيذة ايتشًيًية ايقافية
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 سٌ ايتُضئ ايجاْي :

 M2و  M1اعزار ادتضر ايزائِ ٍ  -1

 "M1بايٓغبة يـ "

 "M2"بايٓغبة يــ

  حتزيز ايهُيات املغتعًُة -0

 M1بايٓغبة ٍ 

 D =02011َٓٗا ايٓقف ٍ  00511يزيٓا : املدضدات= 

 M2بايٓغبة ٍ 

 A/2=B/5=D/3 =30111/01=3011= 01املدضدات /

 نؼ D= =3111X 3=9311بايٓغبة يًُٓتوز 

 نؼ B =3111X5=15511بايٓغبة يًُٓتوز 

 

 حتزيز  ايتوطيع ايجاْوي يكغِ ايتُوئ:

 االعباء املباؽضة يًؾضاء+ قغِ ايتُوئ)اعباء غري َباؽضة( يزيٓا: تهًفة ايؾضاء = مثٔ ايؾضاء+

 M1تهًفة ايؾضاء يًـ      

 M1+ قغِ ايتُوئ يـ160×0.1111(+00×05111= )    21.511                

 M1 =82811قغِ ايتُوئ يـ         

 

 M2تهًفة ؽضاء 

 M2+ قغِ ايتُوئ يـ160×321111(+.0×01111= )011111

 M2 =92111قغِ ايتُوئ يـ        

 92111+82811قغِ ايتُوئ =

                =174811 

 

 

 

 ء غري املباؽضة :إمتاّ دزوٍ توطيع األعبا -3

 ايكيُــــة ععض ايوسزة ايهُية ايبيــــإ ايكيُـــــة  ععض ايوسزة ايهُية ايبيـــــــإ

 1َذ

 تاإلرخاال

00111 

05111 

03 

006. 

0..111 

21.511 

 االخضادات

 2َذ

00511 

011 

006.. 

006.. 

..5025 

2000 

 50511. ..006 31111 اجملُوع 50511. ..006 31111 اجملُوع

 ايكيُــــة ععض ايوسزة ايهُية ايبيــــإ ايكيُـــــة  ععض ايوسزة ايهُية ايبيـــــــإ

 1َذ

 اإلرخاالت

00011 

01111 

036.3 

00 

0.0.01 

011111 

 االخضادات

 2َذ

30111 

011 

0260 

0260 

.00011 

00001 

 0.01.. 2445 30011 اجملُوع 0.01.. 0260 30011 اجملُوع
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 تهًفة االْتاز -4

 ععض ايتهًفة-5

 ايٓتيذة ايتشًيًية وايٓتيذة ايتشًيًية ايقافية:  -3

 

 

 

 

 ايبيإ

 ايتوطيع 0ايوصؽة  0ايوصؽة  ايتُوئ

 72111 31411 37511 174811 ايجاْوي ايتوطيع∑

وسزات  - عا / َباؽضة نؼ َارة َؾرتات طبيعة وسزة ايعٌُ 

 َباعة

 2511 - 001 35111 عزر ووسزات 

 15 - 251 446 تهًفة وسزة ايعٌُ

 B D 

 املبًؼ ت و نُية املبًؼ ت و ُيةايه ايبيإ

 2Mت ـ ّ ّ

M1 

15511 

- 

2445 

- 

379751 

- 

9311 

14911 

2445 

22476 

227851 

339124 

 6111 81 75 12111 121 111 يز ايعاًَة املباؽضة

 اعباء االْتاز غري املباؽضة

 11ايوصؽة 

 12و ايوصؽة 

 11اْتاز داصي

 

111 

- 

 

251 

- 

 

25111 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

31411 

0.0. 

 616111 313 2111 416751 16647 2511 تهًفة االْتاز

 - - - 5.001 17445 511 شتظوٕ اوٍ املزة 

 616111 313 2111 514111 168 3111 اجملُوع

 املبًؼ ت و نُية املبًؼ ت و ايهُية ايبيإ

 484811 313 1611 369611 168 2211 تهًفة االْتاز املباع 

 24111 15 1611 33111 15 2211 ّوطيع غري اعباء ايت

 518811 318 1611 412611 183 2211 ععض ايتهًفة

 املبًؼ ت و  نُية املبًؼ ت و ايهُية ايبيإ

 512111 321 1611 396111 181 2211 صقِ االعُاٍ

 518811 318 1611 412611 183 2211 ععض ايتهًفة

 3211 2 1611 6611- 3- 2211 ايٓتيذة ايتشًيًية 

 9611=6611-13111+3211= ايٓتيذة االمجايية

 1511 االعباء االمافية

 -1111 االعباء غري املعتربة

 11111 ايٓتيذة ايتشًيًية ايقافية
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 سٌ ايتُضئ ايجايح :

 دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة: -0

 : قغِ ايقياْة Y: قغِ اإلراصة , Xي بني قغِ اإلراصة وايقياْة: ْضَظ بـ: يودز توطيع تباري

ْكوّ حبٌ مجًة املعاريتني:   Y و Xإلجيار قيُة 

 

 







2......1.044000

1......2.035300

XY

YX
  

 ( صتز:0( يف )0بتعويض )

   

  48500450001.04400045000
98.0

44100
4410098.0

44100002.0102.08800353001.0440002.035300





YXX

XXXX

 

 ايبيإ
 األقغاّ األعاعية األقغاّ املغاعزة

 ايتوطيع 0وصؽة  0وصؽة  وئ ايتُ ايقياْة اإلراصة

 00001 1111. 523.1 01..0 22111 30311 ّ ت األويي

 0ايتوطيع 

 اإلراصة-

 ايقياْة-

 

-

20111 

0.11 

 

2011 
-  

25011 

 

0111 

2501 

 

00001 

02001 

 

00001 

02001 

 

0111 

2501 

 0221. 00511 0010.1 30.11 1 1 0َر ت 

 طبيعة وسزة ايكياؼ
100 DA  ٔمث َٔ

 ايؾضاء

عاعة يز عٌُ 

 َباؽضة

وسزة 

 َٓتذة

011 DA  ِصق َٔ

 األعُاٍ

 010001 000.1 0051 011. عزر وسزات ايكياؼ

 16.2 0 0060 2 تهًفة وسزة ايكياؼ

 :سغاب عزر وسزات ايكياؼ 

 011.= 21111/011(+001×3111ايتُوئ: ) -

 0051=0/0(×00.1+01111:)0وصؽة -

 000.1=00.1+01111: 0وصؽة -

 010001=011(/201×0111)(+01.×0011: )ايتوطيع -

 سغاب شتتًف ايتهاييف وععض ايتهًفة: -0

 :تهًفة ايؾضاء 

 ايبيإ
 ايًواطّ املدتًفة ادتًز ايقٓاعي

 املبًؼ ت. ايوسزة ايهُية املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية

 مثٔ ايؾضاء 

 أعباء ايؾضاء املباؽضة 

 أعباء ايتُوئ غري املباؽضة 

3000 

3111 

.011 

001 

1600 

2 

.01111 

201 

31111 

/ 

/ 

211 

/ 

/ 

2 

21111 

311 

0.11 

 20011 / / 51201. 0.1600 3111 تهًفة ايؾضاء

 30111 / / 322001 0006.1 0011 شتظوٕ أوٍ املزة

 011.. / / 0000111 001 2011 اجملُوع

250
15003000

344550780450





)ادتًز ايقٓاعي(CMUP 
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 ٓتذني تهًفة إْتاز املP1  وP2 : 

 ايبيإ
 P2املٓتر  P1املٓتر 

 املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية

 األعباء املباؽضة:

 املغتًٗو تهًفة ؽضاء ادتًز 

 تهًفة ايًواطّ املغتًٗهة 

 اييز ايعاًَة املباؽضة 

 

0111 

01111 

0111 

 

001 

3 

011 

 

011111 

31111 

0011111 

 

03.2 

00.1 

2051 

 

001 

0 

011 

 

323011 

05301 

0001111 

 األعباء غري املباؽضة: 

 0وصؽة 

 0وصؽة 

 

0111 

01111 

 

0060 

0 

 

0.011 

01111 

 

2051 

00.1 

 

0060 

0 

 

00..1 

20511 

 0.01001 311600 00.1 303.011 3036.0 01111 تهًفة اإلْتاز

 01..0 / 011 000.01 / 301 شتظوٕ أوٍ املزة

 0515111 311 03.1 30.1001 300 01301 اجملُوع

 

  300
2009160

577102750290

315
35010000

1227503137500

2

1













PCMUP

PCMUP

 

 حتزيز االعتٗالنات َٔ َارة ادتًز:

-

P0 :01111×160 =0111mاملٓتر  
2
 

 

P2 :00.1×1600  =03.2  mاملٓتر  -
2

 

 :ععض ايتهًفة 

 ايبيإ
 P2املٓتر  P1املٓتر 

 املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية

 ٓتذات املباعةتهًفة إْتاز امل 

 أعباء ايتوطيع غري املباؽضة 

0011 

.0.01 

300 

16.2 

0000011 

30001 

0111 

21011 

311 

16.2 

0.11111 

00001 

 0.00001 310655 0111 3130101 .30060 0011 ععض ايتهًفة

 ايٓتيذة ايتشًيًية يالعتػالٍ:   -3

 ايبيإ

 P2املٓتر  P1املٓتر 

تهًفة  ايهُية

 ايوسزة

تهًفة  يةايهُ املبًؼ

 ايوسزة

 املبًؼ

 صقِ األعُاٍ

 ععض ايتهًفة

0011 

0011 

.01 

30060. 

.0.0111 

3130101 

0111 

0111 

201 

310655 

2101111 

0.00001 

ايٓتيذة ايتشًيًية يالعتػالٍ يهٌ 

 َٓتر

0011 331652 3020051 0111 02.600 0302151 
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  سٌ ايتُضئ ايضابع

 :ؽضةدزوٍ توطيع األعباء غري املبا -0

 ايبيإ
 األقغاّ األعاعية

 ايتوطيع اإلْٗاء ارتياطة ايتفقيٌ ايتُوئ

 005.0 03.51 05111 31111 00111 0زتُوع توطيع 

 طبيعة وسزة ايعٌُ
 عاعة يز عٌُ َباؽضة وسزة َٓتذة عاعة عٌُ آية َرت قُاـ َؾرتى

011DA ِصق َٔ

 األعُاٍ

 301. 20.1 111. 0111 00011 عزر وسزات ايعٌُ

تهًفة وسزة 

 ايعٌُ
0 . 3 3 060 

 :حتزيز عزر ايكُقإ املٓتذة 

 قُيك. 0511عا= .16÷0.51 ايكُقإ ايكطٓية: قُيك. 3011عا= 160÷0551: ايكُقإ ايقوفية

 0َذ –+ اإلرخاالت)ايهُية املٓتذة(  0حتزيز عزر ايكُقإ املباعة: املبيعات = َذ 

 قُيك. 3111= 011-3011+311 يكُقإ ايكطٓية:ا قُيك. 0.01= 001-0511+011: ايكُقإ ايقوفية

 16000( =30×0011(+)05×0111/)03111:توطيع األعباء املباؽضة يًؾضاء: سغاب تهًفة ؽضاء ايكُاـ ايقويف وايكطين -0

 ايبيإ
 ايكُاـ ايكطين ايكُاـ ايقويف 

 املبًؼ ت. ايوسزة ايهُية املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية

 مثٔ ايؾضاء 

 ُوئ غري املباؽضةأعباء ايت 

.011 

.011 

00 

0 

0.0011 

03111 

.111 

.111 

01 

0 

001111 

00111 

 030111 00 111. 0.0011 .0 011. تهًفة ايؾضاء

 22111 / 0111 00011 / 0111 شتظوٕ أوٍ املزة

 111..0 00 5111 000111 .0 011. اجملُوع

26
10006500

19500175500





)قُاـ فويف(CMUP 

22
20006000

44000132000





)قُاـ قطين(CMUP 

 :ايكُقإ ايقوفية وايكُقإ ايكطٓيةتهًفة إْتاز  -3

 ايبيإ

 ايكُقإ ايكطٓية ايكُقإ ايقوفية 

تهًفة  ايهُية

 ايوسزة

تهًفة  ايهُية املبًؼ

 ايوسزة

 املبًؼ

 األعباء املباؽضة:

 يقويفتهًفة ؽضاء ايكُاـ ا 

 املغتًٗو

 املغتًٗو تهًفة ؽضاء ايكُاـ ايكطين 

 اييز ايعاًَة املباؽضة 

 

2511 

/ 

0551 

 

0. 

/ 

00 

 

002511 

/ 

320.1 

 

/ 

2011 

0.51 

 

/ 

00 

01 

 

/ 

00211 

0.511 

 األعباء غري املباؽضة: 

 ٌايتفقي 

 ارتياطة 

 اإلْٗاء 

 

0111 

3011 

0551 

 

. 

3 

3 

 

00111 

0.11 

5.21 

 

3111 

0511 

0.51 

 

. 

3 

3 

 

05111 

5211 

0121 

 021.21 01600 0511 050.11 00600 3011 تهًفة اإلْتاز

 03.1 2.65 011 01211 5. 311 شتظوٕ أوٍ املزة

 001111 01 3111 001111 1. 3011 اجملُوع
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60
3003200

20400189600





( ايكُقإ ايقوفية)CMUP 

50
2002800

9360140640





(إ ايكطٓيةايكُق)CMUP 

 ععض ايتهًفة: -2

 ايبيإ
 ايكُقإ ايكطٓية ايكُقإ ايقوفية 

 املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية املبًؼ تهًفة ايوسزة ايهُية

 تهًفة إْتاز املٓتذات املباعة 

 أعباء ايتوطيع غري املباؽضة 

0.01 

3311 

.1 

060 

0.0111 

5001 

3111 

3111 

01 

060 

001111 

.011 

 00.011 0060 3111 0.3001 3. 0.01 ععض ايتهًفة

 ايٓتيذة ايتشًيًية يالعتػالٍ:   -0

 ايبيإ

 ايكُقإ ايكطٓية ايكُقإ ايقوفية 

تهًفة  ايهُية

 ايوسزة

تهًفة  ايهُية املبًؼ

 ايوسزة

 املبًؼ

 صقِ األعُاٍ

 ععض ايتهًفة

0.01 

0.01 

001 

.3 

331111 

0.3001 

3111 

3111 

011 

00.0 

311111 

00.011 

ايٓتيذة ايتشًيًية يالعتػالٍ يهٌ 

 َٓتر

0.01 0. 00..01 3111 2.60 020011 
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 متارين للمحاولة 
 (1التمرين )

      (.    2M)و (1M)وسيو باعتعُاٍ َارتني أوييتني ""Xز وَٓت تٓتر َؤعغة فٓاعية

 ايتايية: أعطيت يهِ املعًوَات - 2009ؽٗض َاصؼ   -و يًفرتة املعتربة 

 : 2008 -03-01املدظوٕ يف  - 1

20000DAمببًؼ إمجايي  00011:     (1Mاملارة األويية )  
 .  

29000DA.مببًؼ إمجايي 00011 (    :2Mاملارة األويية )  
    

31000DAمببًؼ إمجايي وسزة   X"" :50املٓتر ايتاّ   
. 

َؾرتيات ايؾٗض:  -2  

 .12 DA/Kg(: 1Mاألويية )مثٔ ؽضاء ايهؼ ايواسز َٔ املارة   

 .15 DA/Kg(: 2Mمثٔ ؽضاء ايهؼ ايواسز َٔ املارة األويية )  

 ايتهاييف: -3

 .16 DA/Kg(: 1Mنًفة ؽضاء ايهؼ ايواسز َٔ املارة األويية ) 

 .19 DA/Kg(: 2Mنًفة ؽضاء ايهؼ ايواسز َٔ املارة األويية ) 

X" : "280 DAنًفة إْتاز ايوسزة املٓتذة َٔ  
. 

 .20 DA/Kg(: 1Mفة ايوعيطية املضدشة َٔ املارة األويية )ايهً

 .25 DA/Kg(: 2Mايهًفة ايوعيطية املضدشة َٔ املارة األويية )

X""300 DAايهًفة ايوعيطية املضدشة يًُٓتوز ايتاّ 
. 

 َالسعة:

 يتطًب اعتعُاٍ: ""X إٕ إْتاز ايوسزة ايواسزة َٔ املٓتوز 

         -5Kg  املارة األويية َٔ(1M.) 

         -4,5 Kg ( 2َٔ املارة األوييةM.) 

 120DA/Hرقيكة يز عاًَة َباؽضة سيح تهًفة ايغاعة ايواسزة 15-         

 املطًوب:

 (.2M)و (1Mاملارة األويية ) أسغب ايهُية املؾرتاة َٔ -1

 سزر َقاصيف ايؾضاء يًهيًوغضاّ ايواسز. -2

 . ""Xأسغب ايهُية املٓتذة َٔ املٓتوز  -3

 غري املباؽضة . اإلْتازاعتدضز َقاصيف  -4

 % َٔ ايهُية املٓتذة  90متجٌ  ""Xإسا عًُت إٔ عزر ايوسزات املباعة َٔ املٓتر  -5

DA 320% َٔ ععض ايتهًفة, وععض بيع ايوسزة 10وإٔ َقاصيف ايتوطيع متجٌ     
. 

 أسغب ايٓتيذة ايتشًيًية. -أ 
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 التمرين )2(

" وتبني ايعًُية ايفٓية 2M"و"1Mباعتدزاّ املارة األويية" " "Bو ""Aَٓتودني شتتًفني  " ايكزؼ " تقٓع َؤعغة

 يإلْتاز َايًي:

 ".Kg   1220 " َٔ2M" و Kg 0880 " َٔ1Mإىل  ""Aحيتاز املٓتوز 

 ".Kg   0,90 " َٔ2M" و Kg 0,50 " َٔ1Mإىل  ""Bحيتاز املٓتوز 

 .2010ض داْفي ويزيهِ املعًوَات اآلتية و ارتافة مبشاعبة ؽٗ

 :2010-01-01املدظوٕ يف  - 1

5790DAبكيُة إمجايية  00001(:1Mاملارة األويية ) -
. 

12975DAبكيُة إمجايية  00250(: 2Mاملارة األويية ) -
 . 

   " ال ؽيء."B و " "Aاملٓتر ايتاّ -

َؾرتيات ايؾٗض:  -2  

 .DA/Kg 24بغعض  00201(:1Mاملارة األويية ) -

 .DA/Kg 36بغعض  00.01(:2Mة )املارة األويي -

   : باؽضةاملعباء األ -3

DA 2835عًي املؾرتيات :  -  
 يتِ توطيعٗا ْغبيا َع مثٔ ايؾضاء. 

150DA بـ  عاعة يز عاًَة  760عًي اإلْتاز     : -  
 يًغاعة ايواسزة و توطع سغب ايهُية املٓتذة. 

 األعباء غري املباؽضة:  -4

DA 1000عٓافض إمافية و   DA 1500عتباص َبًؼ إَع رتقت يف ادتزوٍ ايتايي    
 أعباء غري َعتربة.  

 املضانظ

 ايعٓافض  

 املضانظ األعاعية املضانظ املغاعزة

 ايتوطيع اإلْتاز ايتُوئ ايقياْة اإلراصة

 زتُوع ايتوطيع األويي

 ايتوطيع ايجاْوي 

 اإلراصة -             

 ايقياْة -             

10400 

 

- 

2 

6450 

 

3 
- 

8750 

 

4 
3 

7200 

 

5 
5 

11800 

 

2 
2 

 طبيعة وسزة ايعٌُ ) ايكياؼ (
Kg   َارة  

 أويية َؾرتاة

وسزة 

 َٓتذة

وسزة 

 َباعة

 * 600 760 ؟ عزر وسزة ايعٌُ ) ايكياؼ (

    

DA 360" بـ  "Aوسزة َٔ املٓتر ايتاّ 200* وسزات َباعة  :   
 يًوسزة. 

 DA 350" بـ  "Bة َٔ املٓتر ايتاّوسز 400                       
 

 يًوسزة.

 1M "00000"    ,2M "00000"شتظوٕ أخض َزة َٔ :  -5

      

 ايـُـطـًـوب:

أمتِ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة بعز سغاب ارتزَات املتبارية َابني اإلراصة و ايقياْة  -1  

                  ".               2M" و "1Mأسغب تهًفة ؽضاء املارتني  " -2

   ".   "Bو"  "Aتؾهيٌ مجًة املعارية اييت تغُح حبغاب عزر ايوسزات املٓتذة َٔ  -3

 "و حتزيز ايهًفة ايوعيطية املضدشة. "Bو ""Aسغاب عزر ايوسزات املٓتذة َٔ املٓتر  -4

 " و ايتهًفة ايوعيطية املضدشة هلُا.   "Bو ""Aاملٓتر سغاب تهًفة إْتاز  -5

 " و ايٓتيذة ايتشًيًية.   "Bو ""Aععض ايتهًفة يًُٓتودات املباعة  سغاب  -6

 سغاب ايٓتيذة ايتشًيًية ايقافية. -7
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 (3التمرين )

 تقٓع ؽضنة " ؽونػ " ْوعني َٔ ايؾهوالطة باعتعُاٍ :ناناو , عهض ,سًيب زتفف.

 : ايغهض. َٔ 30, و ْغبة % ايهاناو َٔ 70تتهوٕ بٓغبة  % ؽهوالطة عوراء 

 سًيب  20%ايغهض, وْغبة َٔ 30, و ْغبة % ايهاناو َٔ 50تتهوٕ بٓغبة  % طة بيناء :ؽهوال َٔ

 زتفف.

 شتظوٕ بزاية ايؾٗض:      - 1

55990DA.بتهًفة إمجايية   00550:    ناناو           
  

  .  5465DAبتهًفة إمجايية  00105:   عهض             

 . 5610DA بتهًفة إمجايية   0085سًيب زتفف     : 

بتهًفة إمجايية عًبة 200:  ؽهوالطة عوراء 
DA 7850. 

بتهًفة إمجايية عًبة 450:  ؽهوالطة بيناء
DA 17445. 

َؾرتيات ايؾٗض:  -2  

   DA/Kg 92 .بـ  00511ناناو          :    

    DA/Kg 45.بـ  00.01عهض           :    

   .DA/Kg 60بـ  000.1سًيب زتفف  :    

 َٔ مثٔ ؽضاء نٌ َارة. 10%  ؾضاء املباؽضة متجٌَقاصيف اي

 اييز ايعاًَة املباؽضة: - 3

 عاعة إلْتاز ايؾهوالطة ايغوراء و ايباقي إلْتاز ايؾهوالطة ايبيناء. 750يًغاعة ,خققت َٓٗا   DA 21عاعة بـ1430

 اإلْتاز: - 4

 .  عًبة 3600ؽهوالطة عوراء:   

  عًبة. 4800ؽهوالطة بيناء:  

 َٔ ايؾهوالطة.  g 250ايعًبة ايواسزة حتتوي عًي عًُا بإٔ

 املبيعات:  -5 

 يًعًبة ايواسزة.  60DAعًبة ؽهوالطة عوراء بغعض 3500   

 يًعًبة ايواسزة.  56DAعًبة ؽهوالطة بيناء بغعض 5000   

 األعباء غري املباؽضة: رتقت األعباء غري املباؽضة جبزوٍ ايتوطيع ايتايي: -6

 ايتوطيع ايتعًيب يتشنريا ايتُوئ ايبيإ

  15190  71400 52500 9540 زتُوع ايتوطيع ايجاْوي

طبيعة وسزة ايعٌُ ) 

 ايكياؼ (

Kg  أويية   َارة

 َؾرتاة

Kg  أويية   َارة

 َغتعًُة

عزر ايعًب 

 املٓتذة 

1000 DA
 َٔ 

 ص ع ل

 ...... ....... 2100 ....... عزر وسزات ايكياؼ

 :  املطًوب

 طيع األعباء غري املباؽضة حبغاب تهًفة وسزة قياؼ يهٌ َضنظ.أمتِ دزوٍ تو -1

 أسغب تهًفة ؽضاء املوار األويية ايهاناو , ايغهض ,اذتًيب زتفف.   -2

 أسغب تهًفة إْتاز ايؾهوالطة َٔ ايٓوعني.      -3

 .املباعة ايؾهوالطةسغاب ععض ايتهًفة  -4

DA 14700عباء غري َعتربة سغاب ايٓتيذة ايتشًيًية ايقافية إسا عًُت إٔ: األ -5
DA 4530و ايعٓافض اإلمافية  
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 سغب ارتطة اإلْتادية ايتايية: " "Pو ""Lَٓتودني شتتًفني " األفاية "  تقٓع َؤعغة   (4التمرين )

 ايشي خيظٕ قبٌ تضسيً٘  ""R ( يًشقوٍ عًى املٓتر ايٓقف املقٓع1" يف ايوصؽة ) 1Mتعاجل املارة األويية " -

 (.2صؽة )إىل ايو  

 .   " "Pو ""L( املٓتذني 2تٓتر ايوصؽة ) ""R اْطالقا َٔ املٓتر ايٓقف َقٓع - 

 .    2009يزيهِ املعًوَات ايتايية ارتافة بايفرتة املعتربة يؾٗض ْوفُرب

  .2010 -11-01املدظوٕ يف  - 1

11100DAبكيُة إمجايية  000011:     (1Mاملارة األويية )   
. 

16200DAبكيُة إمجايية  002300(    : 2Mة )املارة األويي   
 . 

338050DAبكيُة إمجايية  R" "  :0000111 املٓتر ايٓقف املقٓع   
. 

253530DAبكيُة إمجايية وسزة  L""  :800املٓتر ايتاّ       
. 

بكيُة إمجايية وسزة  P" "   :150 املٓتر ايتاّ    
DA47360 . 

َؾرتيات ايؾٗض:  -2  

 .DA/Kg 7,50بغعض  0018000(:1Mة )املارة األويي   

 .DA/Kg 9بغعض  0034000(:2Mاملارة األويية )   

 اإلْتاز و اإلعتٗالنات: -3

 ( 2Mَٔ املارة األويية ) 0033111( و 1Mَٔ املارة األويية ) 0000111( 1اعتًٗهت ايوصؽة )  

 .""R َٔ املٓتر ايٓقف املقٓع 0030111إلْتاز   

 "."R املٓتر ايٓقف املقٓع َٔ 0021111( 2اعتًٗهت ايوصؽة )  

 " سيح مت اعتٗالى: "Pاملٓتر ايتاّ وسزة َٔ  920"  و  "Lاملٓتر ايتاّ وسزة َٔ  1900يًشقوٍ عًي:   

 "."L يًُٓتر ايتاّ   ""R َٔ املٓتر ايٓقف املقٓع 000.111*                   

   ."  "P يًُٓتر ايتاّ ""R َٔ املٓتر ايٓقف املقٓع 0003111*                   

 اييز ايعاًَة املباؽضة: -4 

عاعة يزعٌُ َباؽضة بـ   450   
DA9230 ( 1يًغاعة يف ايوصؽة.) 

عاعة يزعٌُ َباؽضة بـ  12300   
DA10210 ( َٓٗا 2يًغاعة يف ايوصؽة )عاعة يًُٓتوز ايتاّ  8100L"" 

 ." "Pوايباقي  يًُٓتوز ايتاّ  

  األعباء غري املباؽضة: -5

DA 6000عٓافض إمافية و   DA 2000رتقت يف ادتزوٍ ايتايي َع اعتباص َبًؼ         
 أعباء غري َعتربة.  

 ايتوطيع (2ايوصؽة ) (1ايوصؽة ) ايتُوئ ايبيإ  

زتُوع ايتوطيع 

 ايجاْوي 
62400 26100 81180 28000 

طبيعة وسزة 

 ايعٌُ  

Kg   َارة  

 أويية َؾرتاة

عاعة يز 

 عٌُ َباؽضة

عاعة يز 

 عٌُ َباؽضة

100 DA
 َٔ 

 ص ع ل

 َبيعات ايؾٗض: -6

 يًوسزة.    DA 500 بغعض ""L ايتاّوسزة َٔ املٓتر  1000   

DA 400 " بغعض"P  ايتاّوسزة َٔ املٓتر  1000   
 يًوسزة.  

 ايـُـطـًـوب:

 "                          "P" و "L" و "Rأسغب تهًفة املٓتوز  -3         أمتِ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة.       -1

 "   "P" و "Lاسغب ععض ايتهًفة يًُٓتوز  -2M ."            4" و "1Mأسغب تهًفة ؽضاء املارة " -2

  1َالسعة : تكيِ اإلخضادات بايتهًفة ايوعيطية املضدشة بإمافة َذ       سزر ايٓتيذة ايتشًيًية ايقافية .              -5

  

 



 3AYACHIــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليف الكلية ــــــالعدد اخلامس :متعة احملاسبة يف التك

 

17 

 (5ين )التمر

   ."1M" ايتاّ ايقٓع باعتدزاّ املارة األويية " "A" املٓترايقوَاّ  تٓتر َؤعغة "

 (.روٕ ختظئ )سيح حيوٍ َباؽضة  ""K( يتعطي َٓتذا ْقف َقٓع 1" يف ايوصؽة ) 1Mتعاجل املارة األويية "

 ايتاّ ايقٓع.   " "Aاملٓتر ( اييت تٓتر2يًوصؽة )

   :نُا يًي 2010الثي األوٍ َٔ عٓة رتقت املعًوَات املتعًكة بايج

 .2010-01-01املدظوٕ يف  -1

DA 3560( يكزص بـ 1اإلْتاز ادتاصي يف ايوصؽة) -
 . 

بـ 005000(:1Mاملارة األويية ) -
DA  4234 .يًهؼ 

 " ال ؽيء."Kاملٓتر ْقف املقٓع  -

وسزة بـA" " :200املٓتر ايتاّ -
DA  29627 .يًوسزة 

  :2010وٍ َؾرتيات ايجالثي األ -2

 .DA/Kg 4,02بغعض  00 40000(:1Mاملارة األويية ) -

 اييز ايعاًَة املباؽضة: -3

( وايباقي 2عاعة يف ايوصؽة ) 300يًغاعة )َٓٗا  DA72 عاعة يز عٌُ َباؽضة بتهًفة َتوعطة 700اعتعًُت 

 ((. 1يف ايوصؽة )

اإلْـتـاز و االعتعُاالت: - 4  

 (1Mَٔ املارة األويية ) 42000 00اعتعٌُ "  "Aوسزة َٔ املٓتر  1200إلْتاز 

بـ(  2قزص اإلْتاز ادتاصي يف أخض َزة يف ايوصؽة ) 
DA  2360. 

: 2010َبيعات ايجالثي األوٍ  -5  

 يًوسزة.  DA 379,2 " بغعض "Aايتاّوسزة َٔ املٓتر  1300 -

 األعباء غري املباؽضة:  -6

 عٓويا. %12و مبعزٍ   DA 280000املكزص بـ  فائزة صأؼ املاٍ اعتباصرتقت يف ادتزوٍ ايتايي َع 

 املضانظ

 ايعٓافض  

 املضانظ األعاعية املضانظ املغاعزة 

 ايتوطيع (2ايوصؽة) (1ايوصؽة ) ايتُوئ ايطاقة ايقياْة اإلراصة

زتُوع ايتوطيع 

 األويي

 ايتوطيع ايجاْوي 

 اإلراصة -          

 ايقياْة -           

 ايطاقة  -         

22000 

 

-100  % 

10% 

15200 

 

20% 

-100% 

 

22600 

 

10% 

15 % 

-100% 

9800 

 

15% 

5% 

20% 

41200 

 

25% 

30% 

35% 

35800 

 

20% 

25% 

30% 

16400 

 

10% 

15% 

15% 

 طبيعة وسزة ايعٌُ ) ايكياؼ (

  

Kg  َارة

أويية 

 َؾرتاة 

Kg  َارة

أويية 

 َغتعًُة 

عاعة يز 

عٌُ 

  َباؽضة

وسزة 

َباعة َٔ 

 ""Aاملٓتر 

طًوب:امل  

َالسعة:                                              أمتِ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة.                      -1  

تطبل املؤعغة طضيكة ايتهًفة ايوعيطية                            " .                           1M"  األويية أسغب تهًفة ؽضاء املارة -2  

 املضدشة عٓز تكييِ شتضداتٗا َٔ املوار                                                                                                                       أ سغب: -3

 و ايتاَة ايقٓع.األويية                                   ايٓقف املقٓع.                       ""Kاملٓتر تهًفة إْتاز  -أ

 .                                 ايتاّ ايقٓع " "Aتهًفة إْتاز املٓتر -ب

 . ايتاّ ايقٓع " "Aععض ايتهًفة اإلمجايي و يًوسزة يًُٓتوز   -ز

  ًُشاعبة ايتشًيًية.ايٓتيذة ايقافية ي -ٖـ            .ايتاّ ايقٓع " "Aايٓتيذة ايتشًيًية اإلمجايية و يًوسزة يًُٓتر -ر 
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 (6لتمرين )ا

 تكوّ وسزة ايتفقيٌ و خياطة ايكُقإ بقٓع ْوعني َٔ ايكُقإ.

   ( ايكُقإ ايكطٓيةF َارتٗا األويية قُاـ قطين )   "1M." 

 ايكُقإ ايقوفية (L "  َارتٗا األويية قُاـ فويف )2M." 

 تعطي نُايًي : 2010املعطيات ارتافة بتهاييف ؽٗض دوإ 

 :2010-06-01ملدظوٕ يف ا - 1

44000DAإمجايية تهًفةب m2000 (: 1M) قُاـ قطين    
. 

22500DAإمجايية تهًفةب m1000 (:2M)قُاـ فويف     
.  

 يًوسزة.  46,8DAوسزة بـ  200(:  Fايكُقإ ايكطٓية )    

وسزة بـ  300(:  Lايكُقإ ايقوفية)   
DA 

 يًوسزة. 6186 

َؾرتيات ايؾٗض:  -2  

m /20 DAبـ  6000m (:1M)  قطين قُاـ    
 يًُرت ايواسز.  

m /25 DAبـ  m6500 (:2M)قُاـ فويف     
 .  يًُرت ايواسز 

 مت خالٍ ايؾٗض اعتٗالى:    -3

10DAعاعة يهٌ قُيك قطين َٓتر بـ   086عاعة عٌُ َباؽضة مبعزٍ  1680  
 يًغاعة. 

12DAٓتر بـ عاعة يهٌ قُيك فويف َ 089عاعة عٌُ َباؽضة مبعزٍ  2880  
 يًغاعة. 

 َرت َٔ ايكُاـ يهٌ قُيك ) يهٌ ْوع (. 185

 األعباء غري املباؽضة:  -4

 األعاعية نُايًي: األقغاّيعطي دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة عًي َغتوى   

 ايتوطيع اإلْٗاء ارتياطة  ايتفقيٌ ايتُوئ  ايبيإ

   15875  13680  18000 30000  25000 زتُوع ايتوطيع ايجاْوي

    طبيعة وسزة ايعٌُ 

َرت قُاـ 

 َؾرتي

عاعة عٌُ 

 َباؽضة

وسزة 

 َٓتذة

عاعة عٌُ 

 َباؽضة

100DA
  َٔ

 صع ل

 

 َبيعات ايؾٗض: -5

100 DA ( Fععض بيع ايكُقإ ايكطٓية )       
 يهٌ قُيك َباع. 

120 DA( Lععض بيع ايكُقإ ايقوفية)      
 يهٌ قُيك َباع. 

 

 شتظوٕ أخض َـزة: -6

 (. Fوسزة َٔ ايكُقإ ايكطٓية)  2500  

 (. Lوسزة َٔ ايكُقإ ايقوفية ) 500  

      

 ايـُـطـًـوب:

األعاعية.                              األقغأَّ  قغِسزر تهًفة وسزة ايكياؼ يهٌ  -1  

      ".                           2M" و "1Mأسغب تهًفة ؽضاء املارة " -2

 " و ايتهًفة ايوعيطية املضدشة هلُا.   "Lو ""Fاملٓتر هًفة إْتاز سغاب ت -3

 ".    "Lو ""Fسغاب ععض ايتهًفة يًُٓتر املباع   -4

 ".    "Lو ""Fسزر ايٓتيذة ايتشًيًية اإلمجايية يًُٓتودني  -5

 َالسعة : تكيِ اإلخضادات وفل طضيكة ايتهًفة ايوعيطية املضدشة.
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  (  2V) و (  1V)  عغات ايٓغيذية بإْتاز و بيع ْوعني َٔ ايبشالتتكوّ إسزى املؤ

  ".2M( ايكُاـ " 2V" و يف إْتاز ايبشية ) 1M( ايكُاـ  " 1V) تغتدزّ يف إْتاز ايبشية 

 (. 2( و )1( يف ايوصؽتني ) 2V) و (  1V) تتِ عًُية إْتاز املٓتودني 

 , بيُٓا يتطًب إْتاز ايبشية ايواسزة " 1M"َٔ ايكُاـ َرت  3840(  1V) يتطًب إْتاز ايبشية ايواسزة َٔ 

  َٔ (2V  )2880  2"َرت َٔ ايكُاـM . "  

   : 2010املعطيات ايتايية ارتافة بٓؾاط ؽٗض َاي

 2010-05 -01املدظوٕ يف  - 1

 يًُرت ايواسز.  DA 95بغعض m750 (: 1M) ايكُاـ    

   ز.يًُرت ايواس  DA 115بغعض m520 (:2M)  ايكُاـ   

َؾرتيات ايؾٗض:  -2  

DA 105غعض بـ 850 m (:  1M)قُاـ    
 يًُرت ايواسز.  

DA 120غعض بـ m   580 (:2M)قُاـ    
    يًُرت ايواسز.  

 املباؽضة:َقاصيف اإلْتاز  -3

6360DA( :  1V) ايبشية  
18326DA( :  2V) ايبشية  ,                              

. 

  ايتايي:ضة: األعباء غري املباؽضة توطع سغب ادتزوٍ األعباء غري املباؽ -4

 املضانظ

 ايعٓافض  

 املضانظ األعاعية املضانظ املغاعزة

 ايتوطيع (2ايوصؽة) (1ايوصؽة ) ايتُوئ ايقياْة اإلراصة

 زتُوع ايتوطيع األويي

 ايتوطيع ايجاْوي 

 اإلراصة -            

 ايقياْة -            

4325 

 

-100% 

10% 

6000 

 

15% 

-100% 

8080 

 

10% 

- 

36475 

 

25% 

30% 

24870 

 

30% 

60% 

4000 

 

20% 

- 

 طبيعة وسزة ايعٌُ ) ايكياؼ (

  

املرت ايواسز 

َٔ ايكُاـ 

    املؾرتى

عزر ايوسزات 

 املٓتذة َٔ

(1V) و(2V )    

ايهُية 

املغتًٗهة 

  َٔ ايكُاـ  

عزر 

ايوسزات 

 املباعة

 َبيعات ايؾٗض: -5

DA 600وسزة بغعض  300( :  1V )ايبشية        
 يًوسزة.   

DA 550وسزة بغعض  200( :  2V) ايبشية        
 يًوسزة.   

 

 :   31/12/2009شتظوٕ املوار األويية يف  -6

   .) َرت ( m240 (: 1M) ايكُاـ     

     .) َرت ( m 120 (:2M)  ايكُاـ    

 ايـُـطـًـوب:

                                   (. 2M( و )1Mاألويية )سزر ايهُيات املغتًٗهة َٔ املوار  -1

 .( 2V( و )  1V) حتزيز ايهُيات املٓتذة َٔ  -2

 تكزيِ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة . -3

 . (2M( و )1M)حتزيز نًفة ؽضاء املوار األويية  -4

 .( 2V( و )  1Vني ) حتزيز نًفة اإلْتاز , وععض ايتهًفة و ايٓتيذة ايتشًيًية يًُٓتود -5

. نِ يهوٕ ععض بيع ايوسزة ؟ 40إسا أصارت املؤعغة حتكيل ٖاَؿ عًى تهًفة اإلْتاز بٓغبة % -6  
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 ( ملؾضوع تفقيٌ ْوعا َٔ أيبغة األطفاٍ. 2تقٓع وسزة اإلْتاز ) صقِ ل 

 هًفة نُا يًي:َعًوَات تتعًل بايهًف و ععض ايت 2009فكزَت يو بايٓغبة إىل ؽٗض ريغُرب  

 ال ؽي. :2009-12-01املدظوٕ يف  -1

َؾرتيات ايؾٗض: -2  

DA 28غعض بـ m12000 :  ( 1M)قُاـ      
 يًُرت ايواسز.  

 إْتاز ايؾٗض: -3 

 .( 1M)َرت َٔ ايكُاـ  10440يباؼ َٓتر     اعتًٗهت:   5800     

DA 65ًَة َباؽضة بـ عاعة يز عا 4000                                             
 يًغاعة. 

   ايتايي:األعباء غري املباؽضة: األعباء غري املباؽضة توطع سغب ادتزوٍ  -4  

 املضانظ

 ايعٓافض  

 املضانظ األعاعية املضانظ املغاعزة

 ايتوطيع اإلْٗاء ايرتنيب ايتُوئ اإلراصة ايقياْة

 زتُوع ايتوطيع األويي

 ايتوطيع ايجاْوي 

 ايقياْة  -

 راصةاإل -

30000 

 

-100% 

10% 

120000  

 

10% 

-100% 

25800  

 

10% 

20%  

83800  

 

50% 

20% 

39100  

 

10% 

20% 

37200 

 

20% 

40%  

 طبيعة وسزة ايعٌُ ) ايكياؼ (

  

َرت 100

َٔ ايكُاـ 

 املؾرتى

عاعة يز 

عاٌَ 

 َباؽضة

 يباؼ َٓتر

رز 100

َٔ 

 ص ع ل

 

 َبيعات ايؾٗض: -5

DA 160يباؼ َٓتر  بغعض  5500       
  يًوسزة.  

 ايـُـطـًـوب:

 

أمتِ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة.                             -1  

 (.1Mأسغب تهًفة ؽضاء ايكُاـ ) -2

   األيبغة.سغاب تهًفة إْتاز  -3

 سغاب ععض ايتهًفة يًُٓتذات املباعة. -4

 أسغب ايٓتيذة ايتشًيًية. -5

 بايهُية و ايكيُة. 31/12/2009سزر املدظوْات يف  -6
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تقٓع َؤعغة و تبيع َالبػ َٔ عزة أْواع , تغتعٌُ يشيو خيط َٔ ايقوف , و يواطّ شتتًفة  و ألدٌ ومع أعػ َضاقبة 

ات فظورتو باملعًوَ " "Gتغيريٖا طايبتو بتكزيِ بطاقة ايتهاييف و أععاص ايتهًفة املتعًكة بإْتاز و بيع  ايكفاطات َٔ ْوع 

 2010ايتايية املتعًكة بايجالثي األخري َٔ عٓة 

  01/10/2010املدظوٕ يف  - 1

DA 415200بتهًفة إمجايية  Kg12000خيط َٔ فوف:   
. 

DA 4000يواطّ شتتًفة :   
. 

DA 766500وسزة بتهًفة إمجايية  G" "   :5000ايكفاطات   
.  

َؾرتيات ايؾٗض:  -2  

DA 33بغعض   0025111خيط َٔ فوف:  
 يًهًؼ. 

 . DA 42000يواطّ شتتًفة   : 

 اإلْتاز و اإلعتٗالنات: -3 

 و تطًب ٖشا اإلْتاز اعتٗالى:    " "Gايكفاطات  وسزة َٔ 30000مت إْتاز   

 خيط َٔ ايقوف.  0030011*              

43000 DA *               .يواطّ شتتًفة 

 اييز ايعاًَة املباؽضة: - 4 

DA 32عٌُ َباؽضة بـ  عاعة يز 5000:  َضنظ ايٓغر     -  
 يًغاعة. 

عٌُ َباؽضة بـ  عاعة يز 1500َضنظ ايتفقيٌ   : -  
DA
 يًغاعة.  32 

عٌُ َباؽضة بـ  عاعة يز 7500َضنظ ايرتنيب   :   -
DA
 يًغاعة.  36 

  األعباء غري املباؽضة: رتقت يف ادتزوٍ ايتايي: -5

 ايتُوئ  ايبيإ

 َضانظ اإلْتاز

 ايتوطيع

 ايرتنيب ايتفقيٌ  ايٓغر

   531200  177000  162000 975000  220800 زتُوع ايتوطيع ايجاْوي

طبيعة وسزة ايعٌُ ) 

 ايكياؼ (

kg  خيط

 َؾرتي

kg  خيط

 َغتعٌُ

عاعة يز 

عٌُ 

 َباؽضة

عاعة يز 

عٌُ 

 َباؽضة

قفاط واسز 

 َباع .

 َبيعات ايؾٗض: -6

 يًوسزة. DA 176 بغعض " "G ايكفاطات ايتاّوسزة َٔ املٓتر  32000 - 

 ايـُـطـًـوب:

 أمتِ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة حبغاب نًفة وسزة قياؼ يهٌ َضنظ. -1

 أسغب تهًفة ؽضاء ارتيط َٔ ايقوف. -2

 تكزيِ نًفة إْتاز ايزوصة. -3

 سغاب ععض ايتهًفة و ايٓتيذة ايتشًيًية. -4
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 " يف ثالخ وصؽات إْتاز ٖي:2M"و"1M" مبارتني أوييتني  ""A2 و ""A1  تٓتر َؤعغة و تبيع َٓتودني

 اعتدضدٓا َٔ رفاتضٖا املعًوَات ايتايية يًفرتة احملاعبية املعتربة:ايتقٓيع ,ايرتنيب و ايتؾطيب.  

 يب.             (عًي ايرتت2( و )1ظٗضت ساية املوار األويية و اإلْتاز يف ْٗاية املزة ًَدقة بادتزويني ايتاييني ) -1

 املوار األويية: -( 1)  

 ايبيإ

 "1Mاملارة األويية" "1Mاملارة األويية"

 املبًؼ (kgنُية ) املبًؼ (kgنُية )

 شتظوٕ أوٍ َزة

 املؾرتيات

  ""A1 االعتعُاالت إلْتاز

 ""A2 االعتعُاالت إلْتاز

 شتظوٕ أخض َزة 

400 

2600 

960 

1500 

540 

32600 

192400 

.......... 

.......... 

.......... 

500 

3500 

2400 

1040 

560 

45000 

455000 

.......... 

.......... 

.......... 

 اإلْتاز: -( 2)

 ايبيإ
   ""A2 إْتاز   ""A1 إْتاز

 املبًؼ نُية )وسزة( املبًؼ نُية )وسزة (

 شتظوٕ أوٍ َزة

 اإلْتاز

 املبيعات

 شتظوٕ أخض َزة 

320 

800 

750 

382 

236800 

.......... 

.......... 

.......... 

350 

1200 

1140 

370 

141900 

.......... 

.......... 

.......... 

 األعباء َباؽضة: -2

DA 240عاعة بـ  960اييز ايعاًَة املباؽضة يإلْتاز :  
 .""A2 و ""A1يًغاعة توطع عًى أعاؼ ايهُيات املٓتذة َٔ  

 باؽضة جبزوٍ ايتوطيع ايتايي َع اعتباصاألعباء غري املباؽضة: رتقت األعباء غري امل -3

DA 17500أعباء غري َعتربة  و   DA 10231 َبًؼ     
   عٓافض إمافية . 

 ايتوطيع ايتؾطيب  ايرتنيب ايتقٓيع  ايبيإ

  128016  72000 43200  94400 زتُوع ايتوطيع ايجاْوي

 طبيعة وسزة ايعٌُ ) ايكياؼ (
Kg  أويية   َارة

 َغتعًُة

عٌُ  عاعة يز

 َباؽضة

وسزة 

 َٓتذة

100 DA
 َٔ 

 ص ع ل

 16005 ............ ........... .......... عزر وسزات ايكياؼ

 ايـُـطـًـوب:     

      " ستزرا ايتهًفة ايوعيطية املضدشة يًوسزة 2M" و "1Mإعزار سغابي ادتضر ايتئِ يهٌ َٔ املارتني األوييتني"  -1

ء غري املباؽضة.                    إمتاّ دزوٍ توطيع األعبا  -2  

 وايتهًفة ايوعيطية املضدشة هلُا.    ""A2 و ""A1املٓتذات املقٓعة سغاب تهًفة إْتاز  -3

 .""A2% يـ   40" و "A1% يـ  35إسا عًُت إٔ : اهلاَؿ عًي تهًفة إْتاز ايوسزة املباعة ٖو   -4

ـ     اوي ايفـضم بـني مثـٔ بيـع ايوسـزة و َتوعـط تهًفـة إْتـاز         سيح إٔ اهلاَؿ عًي تهًفة إْتـاز ايوسـزة املباعـة يغ

 ايوسزة املضدشة  

    أسغب:

 "."A2 و ""A1ععض بيع ايوسزة َٔ املٓتودني   -أ 

 حتكل َٔ فشة عزر وسزات ايكياؼ املعطاة مبضنظ ايتوطيع مُٔ دزوٍ توطيع األعباء غري املباؽضة. -ب

 اعتدضز ععض ايتهًفة و ايٓتيذة ايتشًيًية. - 5

 سزر ايٓتيذة ايقافية يًُشاعبة ايتشًيًية. - 6
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